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Vanuit de directie 
Het is inmiddels november, de gezellige  
sinterklaastijd is aangebroken. Blije  
kindergezichtjes als ze vertellen over hun 
schoencadeautje, over de brief of kaart die ze 
van de Sint hebben gekregen of als ze zien 
dat de Pieten op het podium gesport hebben. 
Bewegen staat dit jaar centraal in het thema.  
 
Er was een filmpje naar school gestuurd, 
waarin we zagen dat de Pieten futloos waren, 
ze hingen op de bank en waren alleen maar 
aan het snoepen, cadeautjes konden maar 
moeilijk bezorgd worden. De kinderen op 
school hebben het podium omgetoverd tot 
een ware sportschool, om de Pieten te  
helpen op tijd weer fit te zijn. Volgens ons 
wordt het allemaal regelmatig gebruikt, want 
de Pieten ruimen niet altijd alles op.  
Verderop in deze nieuwsbrief leest u alle  
praktische informatie over het sintfeest van 
aanstaande woensdag. 
 
Ook Kerst komt er snel aan. De eerste  
informatie over het kerstfeest leest u  
verderop. We staan stil bij de geboorte van 
Jezus, Hij die het licht in de wereld heeft  
gebracht. We organiseren dit jaar in  
samenwerking met de 3 kerken een  
wandeling in het licht voor de kinderen van 
school, u als ouders en de grootouders van 
de kinderen.  
 
Resultaten ParnasSys 
Naast alle feesten en gezelligheden zijn we 
op school om te leren. Dagelijks doen alle 
medewerkers van De Bouwsteen hun uiterste 
best om aan alle kinderen goed onderwijs te 
geven. We zien dat de kinderen erg hun best 
doen en zichzelf steeds verder willen  
ontwikkelen. Mooi om te zien, dat kinderen 
steeds beter in staat zijn om taakgericht aan 
de slag te gaan. Soms is zelfstandig werken 
heel fijn, maar zeer regelmatig wordt er bin-
nen of buiten de klas samengewerkt. De hal, 
wordt meer en meer een leerplein.  
De resultaten die uw kinderen halen, worden 

Oh kom maar eens 
kijken, wat ik in mijn 
schoentje vind 
 
Ik heb gehoord van mijn Pieten, 
dat jullie op school erg van bewegen 
genieten! 
Nu ben ik zo oud geworden door veel 
te doen, 
zoals pakjes stoppen in elke schoen.  
Dus ik vind dit heel goed om te horen 
en heb daarvoor een cadeautje om 
jullie verder aan te sporen! 
Om te sparen voor jullie nieuwe 
schoolplein, daag ik jullie uit met dit 
cadeau. 
Wat je moet doen, dat vertel ik je zo. 
Laat je sponsoren door je familie en 
bekenden, 
de juf/meeste legt uit hoe, anders 
wordt het een bende! 
Wat moeten jullie doen, 
Met dit gave cadeau in jullie schoen; 
Zet met de hele school in januari 50 
miljoen stappen, 
Nee mijn pieten en ik maken nu echt 
geen grappen! 
 
Je hebt hiervoor de hele maand  
januari de tijd,  
in de vakantie heb je vrij, dus flink 
oefenen, dat is een feit. 

 

Ik wens jullie heel veel stappenplezier 
met elkaar, 
want sporten en bewegen is fijn  
gedurende het hele jaar! 
Als je nog vragen hebt, kan dat aan de 
meester of juf, 
Want wij gaan na 5 december weer 
naar Spanje terug! 

 
Sportieve groeten,  
Sinterklaas  
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door de leerkrachten in het Ouderportaal van ParnasSys gezet. Deze resultaten worden voor 
u opengesteld, zodat u op de hoogte bent van de voortgang en ontwikkeling. We merken dat 
sommige ouders deze resultaten doorgeven aan hun kind. We willen u vragen dit stukje bij 
de leerkracht te laten. Soms is een deelonderdeel van een toets onvoldoende, maar is dat 
heel goed verklaarbaar. De stof die aangeboden wordt is bijvoorbeeld nieuw en komt dit 
schooljaar nog een aantal keer terug. Als ouder heeft u deze kennis niet en maakt u uw kind 
misschien onbewust juist onzeker. De leerkracht kan goed inschatten of een behaald resul-
taat overeen komt met de capaciteiten van uw kind. Mocht de leerkracht zich zorgen maken 
over een behaald resultaat, dan kunt u erop vertrouwen dat de leerkracht hierover contact 
met u opneemt. 
In de klas voert de leerkracht regelmatig gesprekken met uw kind over de behaalde resulta-
ten en de doelen die gehaald moeten worden.  
Het ouderportaal is voor ouders. Het rapport van februari wordt geschreven voor uw kind.  
 
Hebt u hier verder vragen over, dan nodig ik u van harte uit om vrijdag 7 december vanaf 
11.30 uur uw vragen te komen stellen in de personeelskamer van school.  

 
Vanuit de gemeente 
Veiligheidsmiddag rondom de herinrichting van het centrum 
van 's-Gravendeel.  
De groepen 8 hebben gisteren kennis gemaakt met het uitvoe-
rende werk op de bouwplaats in het centrum van ons dorp. 
Naast een dode hoek/ theorieles, aan de hand van een film en 
test werd een praktijkles in en om een speciale Veilig op Weg 
vrachtauto gegeven. De  
kinderen werden zelf aangespoord tot actief nadenken over 
hun gedrag in het verkeer.  
 

Voor alle kinderen een Dopper! 
De werkgroep Kabinetszaken Toekomst Hoeksche Waard heeft van de Stuurgroep Hoeksche 
Waard opdracht gekregen om voor alle basisschoolleerlingen in de Hoeksche Waard een 
cadeau te verzorgen. Met dit cadeau wordt het einde van de vijf gemeenten en het nieuwe 
begin van gemeente Hoeksche Waard gemarkeerd. De keuze is gevallen op een Dopper. 
Waarom een Dopper De Dopper is een duurzaam en mooi vormgegeven drinkfles, die tel-
kens opnieuw gevuld kan worden. Met de wereldwijde discussie over plastic afval levert de 
Dopper een bijdrage aan het verkleinen van de afvalberg. Alleen al in Nederland gooien we 
dagelijks 500.000 plastic flesjes weg. Een duurzaam product als de Dopper uitreiken aan de 
basisschoolleerlingen past goed bij de Hoeksche Waard als ‘natuureiland’ en de wens om 
een duurzaam gezinseiland te zijn.  
 
Aanbieden van de Dopper  
De Doppers zijn bedrukt met het logo van de nieuwe gemeente en worden op maandag 3 
december op De Bouwsteen uitgedeeld door raadslid Huibert Steen aan de kinderen van 
groep 8. Met dit cadeau betrekken zij kinderen, en ook hun ouders, bij de nieuwe gemeente 
Hoeksche Waard. Tegelijkertijd nemen zij zo afscheid van hun huidige gemeente.  
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Prijsvraag 
Er hangt een kaartje aan iedere Dopper, waarop een wens ingevuld kan worden: “Mijn wens 
voor de gemeente Hoeksche Waard is….” Alle leerlingen kunnen hun wens (laten) mailen 
naar gemeente Hoeksche Waard. Drie kinderen met de mooiste wens winnen een prijs. De 
drie winnaars worden woensdagmiddag 16 januari 2019 uitgenodigd door de nieuwe bur-
gemeester om hun prijs in ontvangst te nemen. 
 

 

 
Laatste keer inzamelen oud papier 18-21 december 
In december komt er aan een lange traditie helaas een einde. RAD Hoeksche Waard heeft de 
spelregels voor het ophalen eenzijdig gewijzigd. Als er minder dan 2500 kg oud-papier in de 
container wordt aangeleverd dan krijgt de school een boete van € 100,00. Daarmee loopt de 
school een financieel risico en dat is voor ons onacceptabel. Wij halen nu per keer gemiddeld 
1800 kg op. Wij zijn voorstander van duurzaamheid en daar hoort het scheiden van ons afval 
bij. Dat zullen wij dus keurig blijven doen, maar wij zijn vanaf 1 januari 2019 geen  
inzamelpunt meer voor oud-papier. Wij danken iedereen die het oud-papier heeft  
ingezameld voor onze school. Dat bracht in het verleden een leuk zakcentje op voor de 
school, dat we zeker zullen gaan missen! 
Deze maand staat de container nog 2x voor de school. Van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 december 
en van dinsdag 18 t/m 21 december.  
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Sinterklaas 
Beste kinderen en ouders van de Bouwsteen, 

 
Ook dit jaar kom ik op de Bouwsteen mijn verjaardag vieren, samen met mijn pieten. 
We hopen dat iedereen er weer volop van zal genieten!  
Om alles op maandag 5 december zo goed mogelijk te laten verlopen, 
Zet de school al wat eerder de deuren open! 
  
De groepen 1&2 worden tussen 8.10 en 8.20 in de klas verwacht,  
Daar wacht de juf op hen, die hen natuurlijk vrolijk toelacht!  
Samen met de juf lopen zij dan als groep naar buiten, ze hebben allemaal hun eigen plek, 
Zodat ze klaar staan als we komen, zingend en dansend; helemaal te gek! 

 
De groepen 3&4 moeten om 8.15 binnen zijn, in de klas, 
Daarna gaan ook zij met de juf naar buiten, houdt dus maar aan die jas! 
 
Voor de groep 5-8 geldt weer een andere afspraak, let dus goed op; 
Zij mogen vanaf 8 uur hun surprise binnen brengen, is dat niet top? 
Ga naar binnen bij de deur van de groepen 7, naar buiten bij die van 
groep 4, 

Daarna kunnen jullie spelen op het achterplein (bij de groepen 3/4), maak maar veel plezier! 
Om 8.20 gaat dan de eerste bel, ga dan snel naar je meester of juf. 
Schiet wel een beetje op, wachten is zo suf... 
 
Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes die dit feest ook willen meemaken, 
Willen we vragen om achter het hek te geraken. 
Daar waar de fietsen staan is plaats genoeg voor iedereen, echt waar 
Wilt u/willen jullie dus plaatsnemen daar? 
 
Als we dan zijn aangekomen en naar binnen gaan, 
Mogen de groepen 1-4 er als eerste achteraan. 
Zij gaan door de hoofdingang naar binnen en gaan in de grote hal zitten, 
De groepen 5-8 moeten niet staan pitten, 
Zij gaan naar hun eigen klas om daar het feest te vieren, 
Zij volgen hun juf of meester, zonder te klieren! ;-) 
 
Dan is het de beurt aan de overige feestvierders om ook binnen te gaan, 
Ook u bent via de hoofdingang welkom om in de grote hal te zitten of te staan. 
 
We kunnen ons voorstellen dat dit wat veel informatie is, dat u het misschien niet onthoudt. 
Gelukkig zijn er ouders van de OR om te helpen, waar school die dag op bouwt! 
Zij zorgen dat alles goed verloopt en helpen mij en de pieten, 
Zodat iedereen van dit prachtige feest kan genieten!  
 
Volgens mij heb ik u alle informatie gegeven, 
Is iets niet duidelijk, vraag het even! 
 
Lieve groeten van de Sint en zijn Pieten! 
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Kerst: Wandelen in het licht 
Reserveer vast in uw agenda! 
Op woensdagavond 19 december organiseren we in samenwerking met de drie kerken een 
wandeling in het licht. Op school maken de kinderen een lampion. De kinderen van groep  
1 – 6 lopen samen met hun (groot)ouders langs school en de 3 kerken, waar het kerstverhaal 
verteld wordt door de kinderen van groep 7 en 8.  
De eerste groep vertrekt om 17.30 uur, de laatste groep 19.30 uur. De wandeling duurt in 
totaal ongeveer anderhalf uur. In deze tijd wandelt u 3x een stuk van ongeveer 10 minuten 
en beleeft u op 4 verschillende plaatsen het kerstverhaal.  
Op maandag 10 december ontvangt u een email met verdere informatie en een link, zodat u 
zich kunt opgeven en inschrijven. 
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