
Nieuwsbrief 4 
5-10-2018 

 

Directeur: Renate Vliet 078-6733260 www.debouwsteen.csgdewaard.nl 
r.vliet@csgdewaard.nl 

 
Vanuit de directie 
Vorige week vrijdag hadden we visite, veel visite. 
Vaders en moeders kwamen samen met hun peu-
ter naar de kleuterinstuif. Wat was het gezellig en 
wat waren er veel nieuwe gezichten! Heel erg 
leuk! Veel ouders stelden de vraag over wanneer 
zij hun zoon of dochter moeten inschrijven. Als 
uw zoon of dochter 3 jaar wordt, dan is het tijd 
om te gaan kijken naar welke basisschool hij of zij 
gaat. Kom kijken, ga in gesprek, bevraag familie-
leden, buren en kennissen. Heeft u uw keus ge-
maakt? Dan is tijdig inschrijven fijn. Op basis van 
het aantal aangemelde leerlingen kunnen wij een 
groepsindeling maken. Het is ons streven de kleu-
tergroepen niet groter te maken dan 28 leer-
lingen. We hopen na de meivakantie onze in-
stroomgroep weer op te starten, zodat voor alle 
kinderen de (vaak toch al spannende) overgang 
naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt.  
De kinderen van de instroomgroep starten in een 
kleine groep en gaan vier dagen naar school. Op 
woensdag zijn zij vrij.  
 
Invallers gezocht! 
Vorig schooljaar heeft een aantal ouders zich bij 
mij opgegeven voor invalwerk. Dat was heel erg 
fijn, want dat heeft gemaakt dat er vorig school-
jaar geen klas naar huis is gestuurd, omdat we 
niemand voor de klas hadden. Het lerarentekort 
wordt door de vergrijzing ieder jaar groter. Hierbij 
doe ik opnieuw een oproep: welke (groot)ouder 
is in het bezit van een onderwijs-bevoegdheid en 
wil invallen op school? U mag uw eigen 
kind(eren) voor schooltijd gewoon  
meenemen, zodat u rustig de tijd heeft om de 
lessen voor te bereiden. U kunt zich  
opgeven bij Renate Vliet. 
 

Identiteit 
Woensdag 17 oktober komt er een gastdo-
cent van Compassion op school. Compassion 
is ons zendingsdoel van dit jaar. 
Deze gastles wordt gegeven door een  
"klunzige professor".  Het hoofdthema in de 
voorstelling is hygiëne. Deze professor komt 
ons laten zien hoe bijzonder het is dat we 
zomaar onze handen kunnen wassen bij de 
kraan. En dat we zomaar naar het toilet  

Daar zit muziek in! 

 
Om de kwaliteit van het cultuur-
onderwijs op basisscholen te  
verbeteren, werken scholen en  
culturele instellingen sinds 2013  
samen aan het landelijke programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit.  
Muziekimpuls is onderdeel van dit 
programma en sluit aan bij Méér  
Muziek in de Klas: de beweging  
waarbinnen publieke en private  
partijen zich de komende vijf jaar 
gezamenlijk inzetten voor structureel 
muziekonderwijs op de basisschool.  
 
Ook De Bouwsteen heeft  subsidie 
aangevraagd en toegekend gekregen 
om goed muziekonderwijs te gaan 
realiseren. 
We werken de komende drie jaar 
nauw samen met Muziekschool  
Hoeksche Waard. Er wordt muziekles 
gegeven door een muziekleerkracht. 
U heeft het misschien al van uw zoon 
of dochter gehoord dat de eerste 
muzieklessen al zijn gegeven door 
onze muziekvakleerkracht Marieke de 
Vries. 
Zij zal de kinderen laten kennismaken 
met het zelf maken van muziek, de 
ritmes, melodieën, het notenschrift, 
muziekinstrumenten, muziek-
geschiedenis enzovoort, enzovoort. 
Daarnaast wordt de subsidie gebruikt 
om  muziekinstrumenten aan te  
schaffen, schoolconcerten te  
organiseren en andere muzikale  
activiteiten te bekostigen. 
De muziekverenigingen uit  
‘s-Gravendeel zullen ook benaderd 
worden om hen te betrekken bij de 
muzieklessen op onze school. 
 
Kortom het muziekonderwijs op de 
Bouwsteen, “daar zit muziek in!” 
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kunnen gaan. Er zijn veel kinderen die dat niet hebben.  
De voorstelling is enerzijds grappig, maar ook serieus. Uw kind komt vast met verhalen hier-
over thuis. 
 

Activiteiten op school 
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met u het lezen stimuleren en 

dat begint bij kinderen. Daarom organiseren we tijdens de Kinderboekenweek onze jaarlijkse  

terugkerende scholen actie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw  

schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken. Meer informatie over de 

actie ‘Sparen voor je schoolbieb’ vindt u op bruna.nl/schoolbieb. 

  

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? 

Samen met de kinderen en ouders/verzorgers kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht 

bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek. De kassabonnen kunt u inleveren bij meester Luc. Aan het 

einde van de actieperiode kunnen wij voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij de 

Bruna winkel. 

  

Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor de schoolbieb! Spaart u met ons mee? 

 

Activiteiten door anderen georganiseerd 
Meedoenregeling: € 100,- extra en een bijdrage voor schoolkosten 
Wil uw kind lid worden van een sportclub, op muziekles of naar de toneelschool? Met een  
schoolreisje mee? Of een nieuwe fiets, smartphone of computer? Dat zijn de extraatjes waar het 
eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Vraag daarom bij WIHW een bijdrage van de  
Meedoenregeling aan en ontvang extra geld zodat uw kind kan meedoen met activiteiten. 
 
Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar 
Het is belangrijk dat ieder kind met leeftijdsgenootjes kan meedoen met school, sport, cultuur en 
hobby’s. Daarom hebben we in de Hoeksche Waard de Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar. U 
kunt voor elk kind € 100,- per jaar extra ontvangen voor bioscoop, dierentuin, theater, sport of  
reiskosten om naar een activiteit toe te gaan. En u kunt een bijdrage ontvangen voor schoolkosten 
van brugklassers, een schoolkamp, excursies, smartphone, printer, computer of een fiets. 
 
Inkomens- en vermogensgrenzen 
De Meedoenregeling is er voor iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. U kunt als 
ouder een bijdrage aanvragen als uw besteedbare inkomen niet hoger is dan  €1.741,- netto voor 
echtparen / samenwonenden of €1.219,- voor een 1-oudergezin. Daarnaast mag uw gezinsvermogen 
niet hoger zijn dan €12.040,-. Ook voor ouders die schulddienstverlening ontvangen zijn er  
mogelijkheden.  
 
Tip: doe ook een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor sport, zwemles 
en cultuur. U doet de aanvraag via een tussenpersoon. Vraag aan de juf of meester van uw kind, de 
buurtsportcoach, de schulddienstverlener of bij het wijkteam of ze u willen helpen om een aanvraag 
te doen. 
 
Voor meer informatie: 
• Meedoenregeling bij WIHW 
• Jeugdfonds Sport en Cultuur 
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http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
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Café GEZIeN Hoeksche Waard – Voeding en eetproblemen – 11 oktober 2018 vanaf 19:30 uur 
Op 11 oktober verzorgt Café GEZIeN Hoeksche Waard een bijeenkomst over ‘Voeding en  
eetproblemen’.. Voor alle ouders, overige familieleden en anders-geïnteresseerden. Wie kent ze niet; 
de lastige eters, de niet-eters en de kinderen die heel eenzijdig eten? Annemiek van Maanen,  
verpleegkundig specialist van Yulius Autisme komt erover vertellen. Zij heeft stappenplannen  
ontwikkeld en daarmee al vele kinderen weer aan het eten gekregen. Wij gaan proberen ouders 
handvatten te geven om er op een ontspannen manier mee om te gaan. De avond is uiteraard niet 
alleen voor ouders van kinderen met autisme, ook andere ouders zijn van harte welkom.  
Tot 11 oktober! 
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