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Vanuit de directie 
De eerste acht weken van schooljaar 2018 – 
2019 zitten er alweer op. De kinderen en 
leerkrachten zijn aan elkaar gewend, het  
bezig zijn met de nieuwe leerstof en  
methodes gaat steeds beter.  
De kleuters zijn zich lekker in hun vijf fases 
aan het ontwikkelen. We verwelkomen  
nieuwe vierjarige kinderen bij juf Marianne 
en juf Marlies of bij juf Cynthia en juf Geertje. 
De kinderen in de groep bij juf Marcelle en juf 
Patricia in groep 2/3 hebben hun draai  
helemaal gevonden.  
De kinderen van de groepen 6, zijn gestart 
met digitaal verwerken en bij de groepen 7 & 
8 wordt de groep tweewekelijks in vijf  
groepen gesplitst om aan de slag te gaan met 
begrijpend lezen teksten op eigen niveau.  
Na de herfstvakantie nemen we de tijd om de 
eerste resultaten van de groepen goed te 
bekijken en te analyseren.  
 
Vanuit de gelden voor passend onderwijs en 
werkdrukverlichting hebben we heel de week 
onze onderwijsassistent juf Denise op school. 
Wat fijn dat zij extra aandacht kan geven aan 
kinderen, de rust kan bewaren en vragen kan 
beantwoorden op het leerplein en dat de 
leerkracht verlicht wordt.  
Juf Annemarie is op maandag en donderdag 
als co-teacher aan de slag. Dit maakt dat  
kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes 
extra begeleiding kunnen krijgen, of van juf 
Annemarie, of van de eigen leerkracht,  
omdat juf Annemarie de klas even  
overneemt.  
 
Daarnaast wordt op dinsdag en donderdag 
aan alle groepen de gymles gegeven. In de 
week van 5 november staat een motorische 
screening op het programma. Willen de  
ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 de 
bijlage invullen m.b.t. het afnemen van de 
MQ scan. De toestemmingsverklaring graag 
inleveren de volgende gymles bij de gymdo-
cent! 
 

Dankdag 
God zorgt voor ons en 

wij voor de aarde 
 

Woensdag 7 november is het 
Dankdag (voor gewas en arbeid). 
We vieren dit als school al jaren.  

Op woensdag 7 november gaan de 
groepen 4 om 11 uur naar verzor-
gingshuis Immanuël om daar de 
liedjes, die we ’s middags in de 
kerk zingen,  te zingen voor de 
bewoners.  

Omdat Dankdag ook al sinds jaar 
en dag iets weggeven uit onze 
veelheid aan de ander is, nemen 
we deze dag meegebracht fruit 
mee naar het verzorgingshuis en 
geven dat aan de bewoners.  

’s Middags om 14.00 uur zal de 
kinderdankdagdienst plaatsvinden 
in de Hervormde kerk. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd.  
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Als team zijn we de afgelopen weken intensief bezig geweest met ons nascholingstraject. 
Door een effectievere manier van vergaderen te ontwikkelen, ontstaat er meer ruimte in de 
agenda om het inhoudelijke onderwijsgesprek te voeren. Bij leren hoort investeren, dat 
hebben we gedaan en we hopen nu dat we na de herfstvakantie daar op teamniveau steeds 
meer de vruchten van gaan plukken. Er wordt door zowel de kinderen als het team van De 
Bouwsteen hard gewerkt! 
  
Door het mooie weer hebben we nauwelijks in de gaten dat het alweer herfstvakantie is. 
Voor komende week lijken zware regen- en herfststormen ook nog uit te blijven. Verderop in 
de nieuwsbrief staan verschillende activiteiten die door anderen georganiseerd worden  
binnen de Hoeksche Waard. Ik wens u een fijne vakantie! 
 

Vervangingen 
We hopen natuurlijk van harte dat de griepgolf dit schooljaar ‘s – Gravendeel voorbij gaat, 
maar toch hebben we ons er zo goed mogelijk op proberen voor te bereiden.  
Zoals u uit de landelijke media weet; er is een groot lerarentekort. Tot nu toe hebben we het 
iedere keer goed weten te regelen. Juf Jorien die vroegtijdig met  
zwangerschapsverlof is gegaan, kon direct vervangen worden door juf Laura. Juf Laura zal 
samen met juf Sarina groep 4 draaien.  
 
Voor de kortdurende inval (griep), is de vervanging ingewikkelder te regelen. Mocht er een 
ziekmelding van een leerkracht binnen komen, dan zullen we in eerste instantie een  
vervanger proberen te zoeken. Dit kan vanuit onze bovenschoolse invalpool, of vanuit het 
‘ik-wil-wel-invallen-op-de-Bouwsteen-lijstje’. Hier staan drie ouders op, die zich opgegeven 
hebben. Zou u dat ook wel willen, maar bent u het vergeten door te geven? Stuur gerust een 
mailtje naar r.vliet@csgdewaard.nl.  
 
Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zullen de kinderen de eerste dag verdeeld  
worden over andere groepen. De tweede dag kan dat wellicht ook nog, of probeert één van 
de MT-leden (directie en intern begeleiders) de agenda leeg te maken en een dag les te  
geven. Mochten we op de derde ziektedag van een leerkracht met de handen in het haar 
zitten, dan kan het zijn dat die betreffende groep kinderen een dag thuis mag blijven. U 
wordt hiervan een dag vooraf op de hoogte gesteld, zodat u misschien iets kunt regelen met 
bijvoorbeeld opa’s en oma’s, vriendjes, vriendinnetjes, ooms, tantes etc. Hebt u echt geen 
opvang voor uw kind, dan is er uiteraard altijd een plekje op school.  
 
Bovenstaand scenario hebben wij het vorig schooljaar, met dank aan flexibele collega’s en 
invallers, niet hoeven uit te voeren. Er zijn vorig schooljaar geen klassen verdeeld of naar 
huis gestuurd. We hopen natuurlijk dat dat dit jaar ook niet nodig zal zijn! 

 
Activiteiten op school 
Lees-Bouwstenen boekenkast 
De Kinderboekenweek is helaas alweer ten einde. Wat hebben we met elkaar genoten van 
de verhalen, (prenten)boeken en het thema vriendschap. 
Om het lezen te blijven stimuleren, start er na de herfstvakantie bij de kleuters iets nieuws: 
de Lees-Bouwstenen boekenkast.  Uit deze kast mag u iedere ochtend, als u uw kind op 
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school brengt, een boek lenen of ruilen. Boek uit? Ruilen maar weer! Hebt u zelf mooie 
(prenten)boeken over? Deze mogen ook in de kast. Zo houden we een mooi aanbod van 
boeken. Er is genoeg keus in de kast: prentenboeken, verhaaltjes boeken, weetjesboeken, 
eerste leesboekjes, Borreboekjes enz.   
Ruilen en lezen jullie lekker mee? De kast staat in de kleutergang bij de winkelhoek tegen-
over groep 1/2a en 1/2c. De kast mag iedere ochtend open, bij het wegbrengen van uw kind. 
Is het half 9 geweest en hebt u uw kind in de klas gebracht, wilt u dan zelf stil een boek uit-
zoeken uit de kast, zodat de juffen kunnen starten in de klassen. Bent u de laatste die een 
boek leent, sluit u de kast dan weer? 
Hebt u vragen over de Lees-Bouwstenen boekenkast, dan kunt u bij juf Geertje terecht op 
donderdag, of via de mail: g.vanderhoek@csgdewaard.nl 
 

Wat te doen in de herfstvakantie 
Open Hoeksche Waardse Molendag 
Op zaterdag 20 oktober a.s. (van 10.00-16.30 uur) zijn alle molens in de Hoeksche Waard 
open en als het weer wil meewerken, draaien ze ook. 
 
Zwem4daagse 2018 
Ook dit jaar zal Zwem- en Waterpolovereniging ZVS ('s-Gravendeel) in samenwerking met 
project " Billie de Bever " (JOGG) van de gemeente Binnenmaas de Zwem4daagse organise-
ren in de herfstvakantie (23 t/m 26 oktober 2018). Na het succes van het vorig jaar proberen 
we nog meer kinderen en ouders aan het zwemmen te krijgen met, naast de Zwem4daagse, 
een leuk en gevarieerd programma, zie bijlage. 
 

Vanuit de kerken 
Breng Licht op een donkere avond! 

  
31 oktober is het weer Halloween: kinderen verkleden zich en bellen in het donker aan bij met pom-
poenen en lichtjes versierde huizen. “Trick or treat!” roepen ze dan, om daarna met snoep overladen 
naar huis te gaan.  Steeds meer mensen in ’s-Gravendeel doen mee met dit “feest”, dat dit jaar waar-
schijnlijk op zaterdag 27 oktober wordt georganiseerd. 
   
Vorig jaar kreeg een gezin uit ons dorp het idee om “het Licht” te brengen tijdens deze duistere Hal-
loweenavond. Zij stelden hun huis open en gaven het licht mee in de vorm van een glow-in-the-dark 
staafje. Hieraan zat een briefje met de tekst: “Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is 
er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.” Er kwamen hele mooie reacties op deze actie. 

Helpt u mee om het Licht te verspreiden in ’s-Gravendeel? 

Als kerken pakken we de lichtactie op door op 27 oktober onze deuren te openen en het licht verder 
te verspreiden. Doet u mee? Op 14 en 21 oktober liggen voor in de kerk materialen klaar om zelf 
“Licht-setjes” te maken. Deze kunt u dan meegeven wanneer er tijdens Halloween bij u wordt aan-
gebeld. Laten we met elkaar het Goede Nieuws vertellen! 

Het team van De Bouwsteen, wenst u een 
fijne vakantie! 
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