
Nieuwsbrief 8 
14-12-2018 

 

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

 
Vanuit de directie 
Kerst: Wandelen in het licht 
U heeft zich op kunnen geven voor de  
wandeling in het licht, de viering van het kerstfeest 
van De Bouwsteen van dit schooljaar. De eerste en 
de laatste tijd worden samengevoegd. De eerste 
groep vertrekt om 17.45 uur en de laatste groep 
om 19.15 uur. Morgen krijgt u via uw kind de  
toegangskaartjes voor de wandeling met de tijd 
daarop. Het belooft een mooie  
wandeling te worden. De lampionnen worden  
ijverig gemaakt in de groepen 1 – 6, de kinderen 
van de groepen 7 en 8 zijn hard bezig om hun  
aandeel van het kerstfeest in te studeren, zodat u 
allen een mooie wandeling kunt lopen. Volgende 
week krijgen de kinderen hun lampion (zorgt u 
ervoor dat u voor iedere lampion 2 AA batterijen in 
huis heeft?) Bij de lampion en het toegangskaartje 
vindt u ook een flyer voor het kopen van een  
lichtje voor de kerstboom van het Sophia  
Kinderziekenhuis. Dit jaar is er geen schaal waarin 
we collecteren, we vragen u een lichtje voor de 
boom te kopen www.lichtjessophia.nl of een  
donatie te doen via NL 53 INGB 0000070167. 
In verband met de grote groepen mensen die deze 
mooie wandeling in het licht gaan lopen, vragen 
we u 5 minuten voordat uw wandeling start te 
verzamelen op het plein bij de ingang van groep 
7/8. Mochten er broertjes/zusjes meelopen, dan 
kunt u maandag of dinsdag voor hen een  
lampionstokje ophalen bij meester Luc.  
 
Donderdag 20 december begint de school 

pas om 10.00 uur op school te zijn. Mocht u 

hierdoor opvangproblemen hebben? Vanaf 

8.30 uur is de school open.  

 

 

IN HET LICHT 

In de donkere nacht  
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
  
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
  
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, 
zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
zijn grootheid dichtbij. 
  
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
  
In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 

Tekst: Matthijn Buwalda - 
muziek: Kinga Ban © 2014 
Stichting Sela Music 
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50 miljoen? Dat gaan wij doen! 
Zoals u natuurlijk heeft gemerkt lopen alle kinderen van De Bouwsteen zich suf. 
De stappentellers maken overuren. 
 
Maar waarom? 
Als school willen wij verantwoord en bewust bewegen met onze kinderen. 
Ook ons schoolplein is daar een onderdeel van, maar eigenlijk dringend aan een vervanging 
en een opknapbeurt toe. 
Een groot deel van de financiën is rond, maar daar kunnen we eigenlijk nog niet mee wat wij 
heel erg graag zouden willen. 
Vernieuwde, uitdagende, eigentijdse en veilige toestellen. Een speciale commissie met  
leerlingen heeft een fantastisch voorstel gemaakt. 
 
Dus daarom… 
willen wij met onze kinderen een “sponsorloop” organiseren. 
Met behulp van de stappentellers willen wij met alle kinderen minimaal 50 miljoen stappen 
maken. (Dank u Sinterklaasje) 
In de commissie zitten:  
Erna de Roo, Saskia de Vries en Mariette Verbree (OR) juf Sari en meester Ernst-Jan. 
 
 
Hoe dan? 
Wij starten op maandag 7 januari 2019 en sluiten af op vrijdag 1 februari 2019. 
Maandag 7 januari beginnen we klassikaal met de teller op 0.  
Daarna telt elke stap! 
Thuis, bij sporten, in het weekend. 
Het kan natuurlijk heel goed dat de teller “vol” is en opnieuw begint met tellen en je niet op 
school bent. 
Dan is het als ouder misschien handig om dit bv via een briefje aan de leerkracht te laten 
weten. 
Dit systeem is natuurlijk niet waterdicht, maar het gaat uiteindelijk om de sportiviteit! 
Wordt er per ongeluk op de R (Reset knop) gedrukt, beginnen we gewoon opnieuw met tel-
len. (helaas pindakaas) 
In de hal is straks goed te zien hoeveel stappen we wekelijks met elkaar hebben gezet. 
We doen deze sponsorloop zoveel mogelijk “binnen de familie en kennissenkring”. 
Dus de kinderen hoeven niet langs de deuren de straat op! 
 
Vrijdag 1 februari sluiten we deze sponsorloop op een spetterende manier af en dan kunnen 
de kinderen het sponsorgeld inleveren bij de juf of meester.  
 
Dus…..  
 
De sponsorlijst zit in de bijlage van de nieuwsbrief 
en wordt maandag aan de kinderen meegegeven. 
We hopen op een heel sportief en gezond begin 
van 2019. 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
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Herhaling 
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! 
Volgende week staat de container voor het laatst op de parkeerplaats bij school. 
 

Activiteiten door anderen georganiseerd 

op dinsdag 1 januari 2019 organiseert Zwem- en Waterpolovereniging 
ZVS een Nieuwjaarsduik voor jong en oud in Zwembad de Wellen in 's-Gravendeel. Vanaf 
12.00 uur is de mogelijkheid om het nieuwe jaar te starten met sportieve voornemens en 
afscheid te nemen van de "resultaten" van de feestdagen. Naast ontspanning ook een  
stukje bewustwording dat sporten gezond en leuk is. 
 
Op vrijdag 21 december start om 12.30 uur de kerstvakantie. We zien alle kinderen graag op 
maandag 7 januari om 8.30 uur weer op school.  
 
 

Alle medewerkers van De Bouwsteen wensen u fijne feestdagen 
toe! 
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