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Vanuit de directie 
 

Helaas geen gezellig plaatje met een vakantiebestemming op de voorkant. Dit doe ik als alle  
leerkrachten en leerlingen veilig en gezond teruggekeerd zijn op school na hun zomervakantie.  
Helaas is dat voor één van onze leerlingen niet het geval.  
Ief Sabelis ligt sinds woensdag 15 augustus in het ziekenhuis in Zwitserland.  
Ief zou na de zomervakantie starten in groep 7 bij meester Ernst Jan. De laatste dag van zijn vakantie 
in Italië is Ief ziek geworden. Hij had een voedselvergiftiging opgelopen, met ernstige gevolgen. Ief 
ligt nu nog steeds in Zwitserland in het ziekenhuis. Langzaam maar zeker maakt Ief stapjes in de  
goede richting, maar hij is nog steeds erg zwak.  
 
Vaak stellen ouders aan mij de vraag hoe wij de christelijke identiteit van de school dagelijks vorm 
geven. Met het gebed, het zingen van mooie liederen, het vertellen van verhalen en koppelen aan 
onze normen en waarden, maar wat mij betreft het omkijken naar elkaar. Kinderen echt zien. 
 
Ief ligt alleen op een kamer, in een land waar hij de taal van de doctoren niet spreekt. Het zou fijn zijn 
als wij als school aan Ief kunnen laten merken dat hij niet alleen is, maar in onze gedachten bij ons. 
Laten we met elkaar de identiteit van onze school waarmaken. Wilt u aan Ief en zijn familie denken in 
uw gebed? Laten we met elkaar omkijken naar Ief, hem laten weten dat we aan hem denken! Stuurt 
u hem ook een kaartje?  
 
Ief Sabelis 
Korte Smidsweg 16,  
3295 BC 's - Gravendeel 

 
Eerste schooldag 
De kop is er vanaf, gisteren was de eerste schooldag. Voor sommige kinderen was het spannend, 
andere kinderen keken ernaar uit. Een nieuwe klas, een nieuwe leerkracht, andere lesstof. We  
wensen iedereen een goed schooljaar toe! 
 
Groepsvormingslessen 
In alle groepen zullen de leerkrachten de eerste zes weken extra tijd en aandacht besteden aan het 
geven van groepsvormingslessen.  
De groepen 5 en 6 zullen op donderdag een aantal groepsvormingslessen krijgen van meester Erwin 
van Heusden. Hij is dramadocent, die door middel van drama oefeningen een aantal vaardigheden 
inoefent bij de leerlingen.  

 
Nieuw, nieuw, nieuw! 
App gekoppeld aan website De Bouwsteen 
Onze school heeft al een nieuwe website, daar is nu ook een app aan gekoppeld. Deze app is vanaf 
het begin van het schooljaar beschikbaar en zal de app van Klasbord vervangen.   
U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore. U zoekt op Csg de Waard. De app is  
gekoppeld aan de website. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Bouwsteen’ 
kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn 
afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, 
maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat u 
heeft opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, van waaruit u 
ook de nieuwsbrief ontvangt. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van 
school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo 
alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen.  

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden 

Met ingang van dit schooljaar starten we op alle scholen van CSG De Waard met een nieuwe actie en 

wel het inzamelen van plastic doppen. Wij hebben dit jarenlang gedaan en gaan er nu weer mee 

starten. Van het geld van deze actie wordt de opleiding van blindengeleidehonden bekostigd.  

Hoe werkt het? 

Op de school komt een doos te staan, waarin de plastic doppen verzameld worden. Deze doos wordt 

eens per maand geleegd door mevrouw Ella van Dienst. Zij zorgt ervoor dat de doppen bij Dopjesac-

tie Nederland terechtkomen. Daar worden ze gesorteerd en verkocht aan een fabriek die ze versnip-

pert. Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt. 

Spaart u mee? 

Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere zuivelpakken, maar 

ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten en andere soorten plastic potten zijn  van harte welkom. 

Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunt u niet inleveren want daarin zit een ijzerdraadje. 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan, u steunt hiermee niet alleen het goede doel, maar ook het 

milieu!  

E. Tuk 

Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard 

Jaarkalender 

Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin een handige kalender mee naar huis.  

Bewaar deze goed, want hier kunt u alle activiteiten op vinden die komend jaar gepland staan.  

Volgende week maandag is al de eerste studiedag van dit jaar. De schoolfotograaf staat gepland in 

week 37, i.v.m. de schoolreis, zal zij echter komen in week 38.  

Zorggesprekken, omkeergesprekken en inloopavond 

In de tweede, derde en vierde schoolweek vinden de zorg- en omkeergesprekken plaats voor de  

kinderen van groep 1 - 7. Voor kinderen van groep 8 worden er wel zorggesprekken ingepland, voor 

alle kinderen van groep 8 vinden er voor de herfstvakantie adviesgesprekken plaats. Voor de  

kinderen van groep 8 zijn er nu geen omkeergesprekken.  

De zorggesprekken worden ingepland door onze intern begeleiders Patricia Kanters (groep 1 – 4) en 

Anita Yntema (groep 5 – 8). De nieuwe leerkracht(en) van uw zoon of  

dochter zullen hierbij ook aanwezig zijn. Mocht u voor deze gesprekken uitgenodigd worden, dan 

ontvangt u een uitnodiging van de intern begeleiders.  

Voor de omkeergesprekken zal de leerkracht een intekenlijst maken, waarop u kunt inschrijven. U 

ontvangt van de groepsleerkracht hierover een aparte mail.  

Op 11 september is tussen 19.00 – 19.30 uur de inloopavond. U bent dan van harte welkom samen 

met uw zoon/dochter een kijkje te nemen in de klas.  

Personeel 
Nieuwe collega’s 
We heten juf Corrie van Weelden, juf Annemarie Oskam en juf Denise Roos van harte welkom op 
onze school. We wensen jullie veel werkplezier toe en hopen dat jullie snel bij ons gewend zijn.  
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
http://dopjesactienederland.nl/
http://dopjesactienederland.nl/
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Gezocht! 
Wij zijn op zoek naar kriebel(groot)ouders. Vindt u tijdige signalering van kriebelbeestjes ook  
belangrijk? Meldt u zich dan aan om 6x per jaar te helpen met kriebelen. Aanmelden kan bij Sari  
Visser, s.visser@csgdewaard.nl 

 
Activiteiten op school 

Schoolreisje 12 september 2018 
Op woensdag 12 september is er een estafettestaking aangekondigd voor de provincie  
Zuid - Holland. Ondanks de toezeggingen die er al gedaan zijn vanuit de overheid, maken wij ons nog 
steeds ernstige zorgen over het tekort aan leerkrachten, de werkdruk en het salarisverschil binnen 
het onderwijs.  
 
Toch hebben wij gekozen voor een andere invulling van de stakingsdag, dan de school sluiten. Zoals 
aangekondigd in de laatste nieuwsbrief zullen we deze dag met de gehele school op schoolreisje 
gaan. Een dag waarop geen les gegeven wordt en die alleen maar kan slagen met hulp van ouders. 
Zonder genoeg begeleiding kunnen wij tenslotte niet met zoveel kinderen op pad.  
 
De kleuters gaan naar de Belhamel in Lage Zwaluwe 
Vertrek 9.30 uur vanaf het sportpark 
De bus vertrekt om 13.30 uur in Lage Zwaluwe terug naar het sportpark 
 
De kinderen van groep 2/3, 3, 4 en 5 gaan naar Plaswijck in Rotterdam  
Vertrek 9.15 uur vanaf het sportpark 
De bus vertrekt in Rotterdam om 13.45 uur vanuit Plaswijck terug naar het sportpark 
 
De kinderen van groep 6 en 7 gaan naar De Merwehal in Dordrecht 
Vertrek 9.30 uur vanaf het sportpark 
De bus vertrekt in Dordrecht om 14.00 uur terug naar het sportpark 
 
De kinderen van groep 8 gaan nu, in plaats van tijdens het kamp, naar De Efteling 
Vertrek 9.15 uur vanaf het sportpark 
De bus vertrekt om 16.00 uur vanuit de Efteling terug naar het sportpark 
 
De kosten voor de schoolreisjes bedragen voor de kinderen van groep 1 – 7 €20,- 
Voor de kinderen van groep 8 zijn de kosten €32,50 
Wilt u het bedrag voor uw zoon/dochter overmaken op NL 62 RABO 0323021743 t.n.v. De Bouw-
steen. Graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor vrijdag 5 oktober?  
Graag onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter en de klas! 
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Gymlessen 
  dinsdag  donderdag  zwemmen 
 
 

groep (2)/3a   14.30 - 15.15   

groep 3b   14.30 - 15.15   

groep 4a 14.15 - 15.15   ma 14.30 - 15.15 

groep 4b 14.15 - 15.15   do 13.00 - 13.45 

groep 5a 13.15 - 14.15   woe 10.00 - 10.45 

groep 5b 13.15 - 14.15   vrij 11.30 - 12.15 

groep 6a   13.15 - 14.30   

groep 6b   13.15 - 14.30   

groep 7a 10.45 - 12.00     

groep 7b 10.45 - 12.00     

groep 8a   10.45 - 12.00   

groep 8b   10.45 - 12.00  

 

Gemaakte afspraken: 
- De kinderen van groep 3a en 3b starten na de herfstvakantie in de gymzaal. 
- De tijden in het rooster hieronder zijn de zuivere tijden, dit houdt in dat de kinderen 

gymmen tot 12.00 en 15.15 uur. 
- De kinderen van groep 7 en 8 gaan na de gym zelfstandig om 12.00 uur naar huis.  

Kinderen van groep 7 en 8 die moeten overblijven of naar de BSO gaan lopen met de 
vakleerkracht terug naar school. 

- Voor de kinderen die om 13.15 uur starten met de gymles, neemt de vakleerkracht 
de overblijvers en kinderen van BSO Kidspalace mee naar de gymzaal. De andere  
kinderen moeten rechtstreeks naar de gymzaal worden gebracht. Alle kinderen  
moeten om 13.15 uur omgekleed aanwezig zijn, vanaf 13.00 uur is de gymzaal open.  

- De kinderen die gymmen tot 15.15 uur moeten opgehaald worden bij de gymzaal, 
mocht u nog andere kinderen op het hoofdgebouw op moeten halen, dan kunt u 
eerst de kinderen ophalen op het hoofdgebouw, daarna bij de gymzaal. De  
vakleerkracht vertrekt daar met de BSO kinderen naar Kidspalace als het laatste kind 
is opgehaald.  

 

Vanuit schoolmaatschappelijk werk 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker 
vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool 
waar uw kind(eren) naar school gaat. 
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met be-
trekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde proble-
men/ zorgen, anders dan leerproblemen. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en 
verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. 
Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de  
intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school  
verbonden is. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 
schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mai-
len. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. 
 
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer 06-40799650 of 
email: f.krebbers@kwadraad.nl 
 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
JOGG  
De gemeente Binnenmaas is JOGG gemeente. Dat staat voor Jongeren Op Gezond 
Gewicht. Wij doen als basisschool hier enthousiast aan mee. Onderdeel van JOGG zijn 
jaarlijkse metingen van lengte en gewicht en het vragen naar de leefstijl van alle 
kinderen. 
 

Vragenlijst en lengte en gewicht meten 
De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen worden gemeten en gewogen door de assistente van 
Careyn in september 2018. Het meten en wegen vindt plaats in een aparte ruimte, met kle-
ren aan en zonder schoenen, zonder dat er andere kinderen bij zijn.  
De meetgegevens worden vervolgens anoniem verwerkt door de GGD (Dienst Gezondheid & 
Jeugd). De kinderen uit groep 6 t/m 8 krijgen een vragenlijst over voeding/bewegen/slapen, 
die zij op school anoniem invullen. 
 
Waarom dit onderzoek?  
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen aan de metingen en vragenlijsten van JOGG 
meedoen. Wij gebruiken de gegevens om het gemiddelde gewicht van de kinderen te volgen 
en te zien welk effect de verschillende leefstijlactiviteiten opleveren. Ook kan beter besloten 
worden welke interventies wenselijk zijn. 
 
Geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen 
Mocht u bezwaar hebben tegen de metingen of vragenlijst, dan kunt u dat aangeven op on-
derstaande antwoordstrook en deze uiterlijk donderdag 6 september 2018 inleveren bij de 
leerkracht van uw oudste kind. Indien u geen bezwaren heeft, dan hoeft u niet te reageren.  
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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-----------------------------------   antwoordstrookje    ---------------------------- 
 

 
Ik, naam: ……………………………………………..………………….……(ouder/verzorger):  
 
Maak bezwaar tegen het meten en wegen van:  
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
  
Maak bezwaar tegen het invullen van de vragenlijst door: 
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
naam kind: ………………………………………………………………… groep:…………………… 
 
Datum: …………………………………….………………. 
 
Plaats: …………………………………….………………… 
 
Handtekening: …………………………………….…… 

 

 

 
LOI Kidzz 

Blind leren typen is belangrijk 

In de hoogste groepen van de basisschool werken kinderen steeds meer op de computer. Blind en met tien 

vingers kunnen typen, is dan heel handig. Met deze vaardigheid is het (huis)werk sneller af en omdat kinderen 

minder na hoeven te denken bij het typen, kunnen ze hun aandacht richten op de opdracht. Het maken van de 

opdracht gaat daarom vaak beter. 

Korting op de typecursus van LOI Kidzz 

Om het blind leren typen extra toegankelijk te maken, geeft LOI Kidzz tijdelijk € 60,- korting op hun typecursus 

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze korting geldt alleen bij inschrijving via school, tijdens de scholenrege-

ling.  

Voor leerlingen en ouders ligt er een brief en folder over de typecursus van LOI Kidzz bij meester Luc. Hierin 

vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling. Het staat u vrij om dit mee naar huis te nemen. 

Spelenderwijs blind leren typen 

De typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. Uw kind leert blind 

typen aan de hand van een spannend spionnenavontuur en leuke games. Dit zorgt voor extra motivatie. Gaat 

een letter of –combinatie niet zo goed, dan krijgt uw zoon of dochter hiervoor automatisch extra oefening voor 

aangeboden. Leren typen is leuk, en gaat bijna vanzelf. 

 

De cursus duurt 20 weken, waarin uw kind een aantal keer per week oefent. Er langer over doen mag ook. De 

toegang tot de online leeromgeving is een jaar geldig. Na afloop van de typecursus kan uw zoon of dochter 

volledig blind en met tien vingers typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut. 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/

