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Vanuit de directie 
Deze nieuwsbrief is later dan gepland, dat 
heeft als reden dat ik vorige week donderdag, 
samen met juf Linda Velgersdijk, voor 3  
dagen naar Finland ben vertrokken. In  
Finland hebben wij een bezoek gebracht aan 
een fabriek waar speeltoestellen gemaakt  
worden, hebben we presentaties gekregen 
over hoe we kinderen beter kunnen laten 
bewegen en zijn we op bezoek geweest bij 
een Finse school.  
Een ander land, een andere cultuur, een  
andere overheid, andere keuzes die gemaakt 
worden. De overeenkomst is dat we inzetten 
op het beste in kinderen naar boven halen. 
Ieder mag zijn wie hij/zij is en mag zich op 
eigen niveau ontwikkelen.  
Zowel kinderen als volwassenen bewegen te 
weinig en zitten te veel. We lezen en horen 
steeds meer dat zitten het nieuwe roken is, 
maar liefst 75% van de mensen zit te veel en 
beweegt te weinig met alle negatieve  
gevolgen voor de gezondheid van dien.  
Hoe kunt u daar als ouder op insteken en wat 
kunnen wij daar op school aan doen?  
Als ouder kunt u uw kind zelf naar school  
laten lopen of fietsen (ook als het regent), er 
is genoeg ruimte in de fietsenstalling,  
afhankelijk van de afstand waar u woont, zijn 
kinderen vanaf groep 4 / 5 over het algemeen 
prima in staat om zelfstandig naar school te 
fietsen. Tot die leeftijd hebben ze in het  
verkeer begeleiding van een volwassene  
nodig. Sporten en buitenspelen na schooltijd 
is ook erg belangrijk. Het plein is tot 19.00 
uur voor iedereen toegankelijk.  
Kinderen hebben een uur beweging per dag 
nodig. Onze beide BSO’s (zowel Kidspalace als 
de sport BSO) steken daarop in. Bij Kidspalace 
spelen de kinderen veel vrij buiten, bij de 
sport BSO van Kivido ligt het accent op  
kennismaking met verschillende sporten.  
Momenteel zijn wij hard bezig met de  
inrichting van het speelplein. Bewegen,  
bewegend leren en spelen heeft ook onze  
aandacht.  
 

Mis onze 

Kleuterinstuif 

niet! 

 
 

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

basisschool? Dan mag 
jij maandagmiddag 26 
november meespelen 

en werken met de 
kleuters van groep  

1-2! Voor papa en/of  
mama is er koffie / 
thee en heel veel  

informatie. 
 

26 november 2018 
13.00 – 15.15 uur 

 
KOM JE OOK??? 

 
Aanmelden via  

r.vliet@csgdewaard.nl 
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Parro app 
Aan het begin van het schooljaar hadden 
wij een proeflicentie op de Parro app  
genomen. De app van CSG De Waard is 
nog volop in ontwikkeling. Helaas is er 
geen koppeling te maken tussen Parro en 
de CSG De Waard app. Om deze reden 
hebben wij de proeflicentie niet  
verlengd. Wij willen als school zoveel  
mogelijk via één app met u  
communiceren. De Parro app kunt u voor 
nu verwijderen van uw telefoon, via de 
CSG app bent u op de hoogte van het  
laatste nieuws en de geplande activiteiten. 
Op het ouderportaal van ParnasSys kunt u 
de resultaten en voortgang van uw 
zoon/dochter volgen.  
 
Rookvrije generatie 
De campagne rookvrije generatie roept 
een ieder op te tekenen voor een rookvrij 
schoolplein. Onder schooltijd wordt er 
nergens rondom het gebouw gerookt. Wij 
willen de kinderen rookvrij laten spelen als 
ze opgehaald en weggebracht worden. 
Tekent u ook? petitie rookvrij schoolplein 
 

Sinterklaas 
Hij komt, hij komt, 
Het sinterklaasjournaal is inmiddels gestart, 
de eerste pietenmutsen zien wij al  
verschijnen bij de kleuters. Zoals ieder jaar 
werken we met een thema op school en  
spelen we in op het sinterklaasjournaal. Via de 
CSG de Waard app, kunt u volgen hoe het in 
de klassen gaat.  
 
Alvast even wat belangrijke data: 
- Maandag 19-11  
Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 
- Donderdag 29-11 Sportschoen zetten voor 
alle groepen! Groep 1 t/m 8 

Betaling  

ouderbijdrage 

De oproep voor de vrijwillige ou-
derbijdrage komt dit jaar iets later 
dan u van ons gewend bent. We 
zijn ermee bezig om dit in het ver-
volg nog makkelijker voor u te 
maken, door middel van een be-
taalverzoek. Helaas neemt dit veel 
regelwerk met zich mee en redden 
we het niet om dit rond te krijgen 
voordat de feestmaanden aanbre-
ken. Daarom nu toch weer het 
verzoek om op ‘de ouderwetse’ 
manier de vrijwillige ouderbijdrage 
van  €17,50 per kind over te maken 
naar het volgende  
rekeningnummer: 
NL02 RABO 032.30.13.317  
(ten name van St. Ouderbijdrage) 
onder vermelding van de naam van 
uw kind(eren) en groepsnummer. 
 
Het zou fijn zijn als u het bedrag op 
korte termijn aan ons overmaakt 
(vóór 30 november a.s.) zodat wij 
voor de komende feestmaanden 
weer het één en ander kunnen 
gaan organiseren.  
Uw bijdrage is hard nodig om er 
weer een feestje van te maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad van De Bouwsteen 
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