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Vanuit de directie 
Gelukkig gaat het met Ief Sabelis de goede kant 
op. De kritieke toestand waarin hij  
verkeerde is voorbij, zijn lichaam is aan het her-
stellen. Met kleine stapjes gaat het steeds beter 
met hem. Hij is ondertussen overgevlogen van 
Zwitserland naar het Sophia Kinderziekenhuis in 
Rotterdam. Hij ligt daar inmiddels op een  
gewone afdeling. Ief geniet dagelijks van de post 
die hij krijgt! 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
In de klassen zitten de eerste twee  
schoolweken er alweer op. In alle klassen wordt 
hard gewerkt door zowel de kinderen als de leer-
krachten om er een goed schooljaar van te ma-
ken. Er worden met elkaar afspraken gemaakt 
over wat de kinderen nodig hebben om goed te 
kunnen leren en over hoe we met elkaar omgaan.  
 
De eerste omkeer- en zorggesprekken zijn al ge-
voerd. Heel fijn dat de lijsten zo gemakkelijk inge-
vuld zijn en dat er goede gesprekken worden 
gevoerd met u als ouder(s)/verzorger(s). 

 

Nieuwe inrichting schoolplein 
Een aantal speeltoestellen op het schoolplein is 
nodig aan vervanging toe. Helaas is dat eerder 
dan gepland en kost het veel geld. Voor en in de 
zomervakantie hebben we vooral op de avonden 
ongenode bezoekers op het plein gehad, wat ten 
koste is gegaan van een aantal speeltoestellen. 
We hebben de afgelopen jaren hard gespaard, 
maar om het echt leuk en veilig te maken, heb-
ben we nog meer geld nodig. De speeltoestellen  
kosten veel geld, de valdempende  
ondergrond die eronder moet is ook erg kostbaar. 
De komende tijd zal er een actie uitgezet worden 
voor/door de kinderen. Maar wellicht hebt u een 
eigen bedrijf en bent u bereidt een onderdeel te 
sponsoren. Op de website, maar ook op het plein 
zullen wij een ruimte creëren waar we onze spon-
soren bedanken. Mocht u ons financieel kunnen 
en willen helpen, dan kunt u contact met mij op-
nemen.  

Mis onze 

Kleuterinstuif 

niet! 

 
 

Ben jij (bijna) drie jaar 
en wil je graag komen 
kijken op de ‘echte’ 

basisschool? Dan mag 
jij vrijdagochtend 28 
september meespelen 

en werken met de 
kleuters van groep 1-
2! Voor papa en/of  
mama is er koffie / 
thee en heel veel  

informatie. 
 

28 september 2018 
10.00 – 12.15 uur 

 
KOM JE OOK??? 

 
Aanmelden via  

r.vliet@csgdewaard.n
l 
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Identiteit 
Gebedskring De Bouwsteen 
Graag willen wij kort uw aandacht vragen voor de gebedskring van Basisschool De Bouw-
steen. Als ouders, vaders en moeders, van kinderen op De Bouwsteen, realiseren wij ons dat 
christelijk onderwijs essentieel is voor de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Maar ook 
gebed voor leerkrachten, ouders en kinderen en allerlei activiteiten is belangrijk! 
Daarom komt, een aantal moeders, 1x per 2 weken bij elkaar om te bidden voor de kin-
deren, ouders en leerkrachten. Wij ontvangen gebedspunten van de leerkrachten zelf, dit 
kunnen hele concrete punten zijn, bijv. een ziek kind of grootouder(s). Het kunnen ook al-
gemene gebedspunten zijn zoals de sfeer op school, de vergaderingen van de ouderraad of 
de voorbereidingen van de rapport besprekingen. Ook brengen wij als ouders zelf gebeds-
punten in, dit zijn punten die wij gehoord hebben in de “wandelgangen” in en om school of 
wat onze eigen kinderen thuis verteld hebben. 
Hebt u een kind op De Bouwsteen en wilt u met ons mee komen bidden, vaders en moeders, 
dan bent u van harte welkom! 
Ook zouden wij het fijn vinden als u De Bouwsteen, met leerkrachten en kinderen, maar ook 
de gebedskring zelf mee neemt in uw voorbede. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rianne Kooij, 06-48246014 of 
mailen naar Rianne@dekorenschuur.nl 

 
Activiteiten op school 

Staking - schoolreisje 12 september 2018 

In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar stond het volgende: 
Wij hebben ons als team van De Bouwsteen wederom gebogen over de landelijke oproep. We 
zijn het zeker eens met de vragen en zorgen, maar niet alle personeelsleden van De  
Bouwsteen staan achter het middel van een staking.  
 
Wij hebben besloten met de gehele school (gr. 1-8) op schoolreisje te gaan. Er worden op 
deze manier op deze dag geen lessen gegeven, we leggen wat dat betreft het werk neer.  
Bijkomend voordeel hiervan is, dat we de schoolreis uit de onrustige tijd van het einde van 
het schooljaar halen. Daarnaast is op schoolreisje met je klas gaan een positieve, gezellige 
gebeurtenis, wat ten goede komt aan de groepsvorming.  
 
Om bovenstaande redenen hebben we ervoor gekozen de schoolreis te plannen op de dag 
van de staking. Aangezien wij ook al 2 studiedagen hadden gepland aan het begin van het 
schooljaar, de trainer daarvoor al geboekt was én we deze dagen al gecommuniceerd  
hadden naar u als ouders (al een aantal maanden voor de vakantie, met de aanpassing van 
de schooltijden), zou dat voor sommige ouders nog een dag zijn die voor opvangproblemen 
zou kunnen zorgen. Om deze redenen hebben we gezocht naar een andere invulling van de 
stakingsdag.  
Lesgeven lukt niet, wat kan wel?  
 
De stakingsdag is gepland op een woensdag, de werkdag van de leerkrachten op woensdag 
gaat tot 15.00 uur 's middags door. In die tijd hebben we gezocht naar leuke schoolreis-
bestemmingen dichtbij school. Tijdens een reguliere schoolreis, met een aantal uur in de 
bus, kunnen de kinderen gemiddeld 4 uur spelen. Dit is de reden waarom alle bestemmingen 
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die uitgekozen zijn (behalve de Efteling voor groep 8, maar zij zijn een hele uitzondering in 
deze) dichtbij zijn. De kinderen hoeven hierdoor qua effectieve tijd niet zo heel veel in te 
leveren, omdat ze dichterbij zijn en wij gaan uit van filevrij. Doordat we de bussen niet een 
hele dag nodig hadden, kon de prijs ook iets naar beneden.  
 
Alle bestemmingen zijn in overleg met de schoolreiscommissie (team en OR) bedacht.  
Daarbij hebben we gekeken naar wat de kinderen leuk zouden vinden naar het idee van de 
leerkrachten in de schoolreiscommissie en de ouders vanuit de OR.  
 
De kleuters gaan naar de Belhamel in Lage Zwaluwe 
Vertrek 9.30 uur vanaf het sportpark, aanwezig 9.20 uur 
De bus vertrekt om 13.30 uur in Lage Zwaluwe terug naar het sportpark 
De kinderen hoeven géén eigen eten en drinken mee te nemen, dit wordt verzorgd. 
 
De kinderen van groep 2/3, 3, 4 en 5 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam  
Vertrek 9.15 uur vanaf het sportpark, aanwezig 9.05 uur 
De bus vertrekt in Rotterdam om 13.45 uur vanuit Plaswijckpark terug naar het sportpark 
De kinderen nemen zelf in hun rugtas iets te eten/drinken en een lunchpakket mee. Geld meenemen 
om iets te kopen mag ook, maar niet meer dan €5,-  
 
De kinderen van groep 6 en 7 gaan naar De Merwehal in Dordrecht 
Vertrek 9.30 uur vanaf het sportpark, aanwezig 9.20 uur 
De bus vertrekt in Dordrecht om 14.00 uur terug naar het sportpark 
De kinderen hoeven géén eigen eten en drinken mee te nemen, dit wordt verzorgd. 
 
De kinderen van groep 8 gaan nu, in plaats van tijdens het kamp, naar De Efteling.  
Vertrek 9.15 uur vanaf het sportpark, aanwezig 9.05 uur 
De bus vertrekt om 16.00 uur vanuit de Efteling terug naar het sportpark 
De kinderen nemen zelf in hun rugtas iets te eten/drinken en een lunchpakket mee. Geld meenemen 
om iets te kopen mag ook, maar niet meer dan €5,-  
 
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! 
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