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Vanuit de directie 
Gelukkig kan ik u meedelen dat Ief weer thuis is! 
Ief is thuis aan het herstellen en kan vanuit huis 
inloggen via een digitale klasgenoot in de klas. 
Met de digitale klasgenoot kan Ief de groep zien, 
maar de groep ook Ief. Zo kan Ief weer in de klas 
aanwezig zijn en lessen volgen op school.  
Welkom terug Ief! 
 

Communicatie met ouders – verschillende 
apps 

We streven ernaar om zo snel en makkelijk  
mogelijk te communiceren via zo min mogelijk 
verschillende kanalen. Helaas werken  
verschillende systemen niet met elkaar samen, 
waardoor we niet alles in één communicatie-
middel / app kunnen plaatsen.  
Sinds het begin van dit schooljaar communiceren 
we met u i.p.v. met Klasbord, met de app van CSG 
De Waard. Op deze app zitten verschillende  
functies die we de komende tijd verder zullen 
gaan uitzetten.  
De Parro app is van tijdelijke aard, i.v.m. de nieu-
we AVG – eisen en de toestemmingen die u moet 
geven. U heeft hiervoor een inlogcode ontvan-
gen. Mocht u dit nog niet ingevuld hebben, wilt u 
dit dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 1 
oktober doen? De Parro app is gekoppeld aan 
ParnasSys, het systeem waar al onze  
leerlinggegevens inzitten.  
 
Samenvattend:  

- Op de website en in de app van CSG De 
Waard, vindt u alle informatie, agenda en 
nieuwsberichten die met de school en/of 
de klas van uw kind te maken hebben.  

- In het ouderportaal van ParnasSys vindt u 
gespreksverslagen en resultaten van 
toetsgegevens van uw kind(eren).  

- In de Parro app geeft u toestemming voor 
alle verschillende aspecten i.v.m. de AVG 
voor uw kind(eren) aan. Nog niet  
gedaan? Graag voor 1 oktober doen! 

Mocht u vragen hebben om in te loggen, dan 
kunt u deze opvragen bij Luc Kok 
l.kok@csgdewaard.nl 
 

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.nl 
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Teamnascholing  
Als teamnascholing zijn we dit schooljaar gestart met het voeren van bordsessies. Tijdens zo’n bord-
sessie is het de bedoeling dat we in korte tijd doelen benoemen die het onderwijs van de  
leerlingen ten goede komen. Daaraan koppelen we acties voor de leerkrachten, zodat we  
doelgericht en efficiënt aan het werk gaan.  
Eén van de doelen die nu op het bord staat: 
Het creëren van een saamhorige groep met een goed pedagogisch klimaat. 

- Groepsvormingslessen / Kwink (1x per week) 
- Activiteiten waarbij de leerlingen samen plezier hebben (moppen, energizers etc.) 
- Coöperatieve werkvormen (2x per week) 
- Anonieme meting (gekleurde kralen, smileys)  

Inmiddels zijn we halverwege de cursus. We hebben er nu 3 studiemomenten opzitten. Denkt u aan 
de studiedag van woensdag 3 oktober, de kinderen zijn dan vrij.  
 

Terugblik schoolreisjes  
Vorige week woensdag, 12 september, koppelden wij de staking aan het schoolreisje van dit jaar. 
RTV Rijnmond had hierover gehoord en stond met een camera op de parkeerplaats. Het was een 
andere schoolreis dan voorafgaande jaren. De bestemmingen waren door de staking dichtbij school, 
waardoor de bussen snel op hun plaats van bestemming waren, waardoor de kinderen toch alle tijd 
hadden om heerlijk te spelen.  
Sommige ouders en kinderen moesten vooraf even wennen aan de duur en de bestemming. Tussen 
9.15 en 9.30 uur vertrokken alle bussen, vol met blije, zenuwachtige kinderen naar de verschillende 
bestemmingen. Helaas moest één leerling na een val het Plaswijckpark eerder verlaten.   
Bij terugkomst van de bussen en in de klassen de volgende dag, hoorden we veel positieve verhalen 
van de kinderen, wat hadden ze genoten! Van de leerkrachten hoor ik dat het erg fijn is, dat de 
schoolreis zo vroeg aan het jaar is geweest en dat er echt een stuk groepsvorming heeft plaats- 
gevonden, waar ze nu in de klassen mee verder kunnen.  
Via deze weg wil ik alle ouders bedanken die ervoor gezorgd hebben, dat deze dag zo soepel is verlo-
pen.  
 
Via de media heeft u wellicht signalen gehoord over een mogelijke landelijke staking op 2 oktober. 
Hierover is bij ons nog niets bekend.  

 
Op de fiets, op de fiets 
Als school stimuleren we om lopend en fietsend naar school te komen. Door de grootte van de 
school was er een bepaalde straal afgesproken, waarbinnen je lopend naar school moest en  
daarbuiten fietsend naar school mocht. De fietsenstalling staat nu echter veel leeg en we zien dat er 
veel ouders met kinderen met de auto komen.  
De komende weken, tot aan de herfstvakantie, willen we bij wijze van proef kijken of we de straal los 
kunnen laten, we het op de fiets komen kunnen stimuleren en of er dan nog genoeg ruimte in de 
fietsenstalling is. Mocht u wel met de auto naar school komen, wilt u er dan weer op letten dat u in 
de vakken parkeert? Dit geldt ook voor de ingang bij de Lindenhof.  
 

Nr 1 t/m 7: groep 1-2a   Nr 8 t/m 18: groep 1-2b  
Nr 19 t/m 26: groep 1-2c    Nr 27 t/m 40: groep 2/3  
Nr 41 t/m 55: groep 3b   Nr 56 t/m 70: groep 4a 
Nr 71 t/m 90: groep 5b   Nr 91 t/m 105: groep 6a 
Nr 106 t/m 120: groep 6b   Nr 121 t/m 135: groep 7a 
Nr 136 t/m 150: groep 7b    Nr 151 t/m 170: groep 8a  
Nr 171 t/m 190: groep 8b   Groep 5a en 4b bij de kerk  
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Inloop bij de kleutergroepen 
Vanaf aanstaande maandag mogen de kleuters bij binnenkomst aan de slag met  
ontwikkelingsmateriaal. We gaan dit doen, omdat het wachten in de kring bij de inloop, 
voor sommige kinderen van deze leeftijd, best lastig kan zijn. Door hen aan tafel met ontwikkelings-
materiaal te laten spelen, is er direct rust in de groep en zijn de kinderen op een zinvolle manier  
bezig.   

 
Leerlingenraad schoolplein 
Afgelopen week ben ik voor de tweede keer met de leerlingenraad om de tafel gaan zitten. De  
leerlingenraad bestaat uit zes kinderen uit de groepen 5 – 8 die mee willen denken over hoe het 
schoolplein eruit moet komen te zien. Deze kinderen denken niet alleen vanuit hun eigen perspectief 
maar vertegenwoordigen de meningen vanuit de klas. Daarnaast hebben ze allemaal een jonger 
broertje of zusje, waardoor ze ook mee kunnen en willen denken over de inrichting van het onder-
bouwplein. 
De eerste tekeningen van een leverancier zijn binnen. De leerlingenraad heeft daar zijn mening over 
gegeven en dat neem ik vervolgens weer mee in de verdere besprekingen. Volgende week vrijdag-
ochtend komen we opnieuw bij elkaar.  
De leerlingenraad heeft besloten mee te gaan doen aan een ontwerpwedstrijd voor een  
buitenlesplek vanuit Jantje Beton. Zo kunnen we de betonnen tegels voor een deel omzetten naar 
een plek voor actief, ontdekkend en bewegend leren. De leerlingenraad heeft de opdracht  
meegenomen naar de klas, alle ideeën die vervolgens gegeven worden zullen in één ontwerp gezet 
worden en die sturen we dan in. Vervolgens hopen we natuurlijk dat we de prijs winnen! Op deze 
manier creëren we een speelplein voor de kinderen, wat voor een deel gerealiseerd is door de kin-
deren. 
 

Plastic doppen sparen voor blindengeleidenhonden 
Denkt u nog aan het inzamelen van plastic doppen? Van het geld van deze actie wordt de opleiding 
van blindengeleidehonden bekostigd. In de keuken staat een doos, waarin de plastic doppen verza-
meld worden. Deze doos wordt eens per maand geleegd door mevrouw Ella van Dienst. Zij zorgt er-
voor dat de doppen bij Dopjesactie Nederland terechtkomen. Daar worden ze gesorteerd en ver-
kocht aan een fabriek die ze versnippert. Van die snippers worden o.a. plastic pallets gemaakt. 
Spaart u mee? Schone plastic doppen van flessen frisdrank, wasmiddel, melkflessen en andere zui-
velpakken, 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. 
 

Identiteit 
Nieuw schooljaar, nieuw zendingsdoel, 
We zijn al weer 4 weken hard aan het werk op school. Bij een nieuw schooljaar, hoort ook een nieuw 
zendingsdoel. Afgelopen schooljaar hebben we gespaard voor MAF. We spaarden ruim €2000,- bij 
elkaar voor brandstof voor de vliegtuigen van MAF. Heel dankbaar dat u op deze manier zo betrok-
ken bent geweest met uw kind.  
Dit schooljaar willen we sparen voor Compassion. Deze organisatie ondersteunt o.a. projecten waar-
bij ze hygiëne willen verbeteren in armoede gebieden. Op school hebben we beschikking over prach-
tig sanitair, dat ook nog iedere dag wordt schoongemaakt. Hoe dankbaar mogen we hiervoor zijn.  
Helaas, elk jaar sterven ruim 760.000 kinderen aan diarree, elke dag 2100 kinderen. Dat zijn ruim 80 
volle schoolklassen per dag! Het project wil de situatie voor kinderen in armoede gebieden verbete-
ren. Hier willen we graag Compassion bij ondersteunen. Helpt u mee? Iedere maandag staat het 
spaarpotje in de klas klaar. Op maandag geld vergeten? Dinsdag kan het ook nog!  

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
http://dopjesactienederland.nl/
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U kunt ook uw gift storten via onze digitale collectebus: https://www.pifworld.com/fundraisers/bAX-
Ovkdn4s/c-b-s-de-bouwsteen/donate  
Binnenkort krijgen we van Compassion ook een gastles, met een hygiëne professor. Hierover hoort u 
vast meer van uw kind. 

 

Activiteiten op school 
Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek is Vriendschap. Een leuk thema wat centraal zal staan 
in onze lessen. Als u tussen 3 – 14 oktober een boek bij de Bruna koopt, vragen wij u het 
bonnetje op school in te leveren bij meester Luc. Van het totaalbedrag wat besteed is, mo-
gen wij voor 20% boeken uitzoeken voor op school.  

 
Activiteiten door anderen georganiseerd 

Kinderkerk Ontmoetingskerk 
Er hangt een raar luchtje bij de beestjesbende.....  
 
Krummel en Hummel gaan op kamp. En Waldi gaat met hen mee. En 
dat wordt een probleem. Hij stinkt. 
Tja, dat is wat stinkwantsen doen. Krummel en Hummel en de  
anderen proberen te wennen aan de stank, maar het lukt niet zo 
goed. Ze merken vooral dat waldi stinkt als hij bang is. Krummel en 
zijn vrienden komen erachter dat God iedereen gemaakt heeft met 
een bedoeling. 
 
De liedjes worden begeleid door "Revival" en met medewerking van 
andere ouders willen we een leuke kinderkerk invullen. 
Jullie/ U komt toch ook!!!! 
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