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Vanuit de directie 
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik  

maken u allen het allerbeste te wensen voor 

2019! We kijken terug op een zeer geslaagd 

kerstfeest, onze wandeling in het Licht. Hebt 

u nog een lichtje gekocht voor de kinderen in 

het Sophia kinderziekenhuis? Het bedrag kan 

nog overgemaakt worden op: Vrienden van 

Sophia, rekeningnummer NL53 INGB 0000 

0701 67 onder vermelding van Lichtjestocht 

2018. 

 

De donkere dagen voor kerst liggen  

inmiddels achter ons, we kijken vooruit een 

heel nieuw jaar in. Alle groepen zijn na de 

kerstvakantie weer gestart, de festiviteiten 

van december zijn achter de rug, we leren en 

ontwikkelen in rust. Vanaf 21 januari gaan 

we kijken wat de kinderen allemaal  

onthouden hebben van de vaardigheden die 

ze het eerste half jaar in de lessen aan-

geboden hebben gekregen, daarnaast kijken 

we of de kinderen deze vaardigheden,  

zelfstandig kunnen toepassen. We gebruiken 

hiervoor het observatiesysteem van CITO.  

Tussen 11 en 21 februari voert u hierover 

een voortgangsgesprek met de leerkracht. 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn bij de 

gesprekken aanwezig. Wat wilden zij leren, 

hoe is hun inzet en wat is na een half jaar 

daarvan het resultaat? U heeft hierover, of u 

ontvangt hierover, zeer binnenkort een mail 

van de leerkracht voor het inplannen van het 

gesprek.  

 

Zo gaat het als het goed is worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend voorstel onderbouwplein   Ingediend voorstel bovenbouwplein 

50 miljoen? Dat gaan 
we doen! 

 
Afgelopen maandag zijn we met 
z’n allen enthousiast  
begonnen om onze stappen 
bij te houden op onze  
stappentellers. 
Want, bewegen is gezond…. 
Om 9.00 uur werden alle stappen-
tellers op 0 gezet. 
En echt waar, je ziet de  
kinderen echt meer bewegen om 
zoveel mogelijk stappen te maken. 
Naar school, op school, tijdens de 
pauzes, tijdens de les, thuis, bij 
het sporten. 
Er zijn zelfs kinderen die met hun 
ouders gaan wandelen (5 km) 
vanwege de stappen. 
Ook zijn ze druk bezig hun  
sponsorlijst te vullen.  
Heerlijk zo’n enthousiaste club 
kinderen! 
En, afgelopen donderdagmiddag 
stond de teller al op: 
Zevenmiljoentweehonderdtwee-
entwintigduizendZeshonderdze-
ven tien.(7.222.617) 
En dat is nog maar het begin. 
Nog 42.777.383 stappen te gaan. 
Wij gaan ervoor! 
Op 1 februari is de grote finale! 
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Start opleiding  

Volgende week donderdag start ik met de opleiding Master Educational Leadership. Een  

opleiding voor geregistreerd schoolleiders die een verdiepingsslag in hun professionaliteit  

willen maken. Niet alleen de kinderen op school leren, ook ik vind het belangrijk mezelf te 

blijven ontwikkelen. Centraal in de opleiding staat theoretische verdieping en een  

onderzoekende houding. Door zaken systematisch te onderzoeken, zullen leerling- en school-

resultaten verbeteren.  

Het volgen van deze opleiding houdt ook in, dat ik 1 dag in de week afwezig ben. Om de week 

heb ik op donderdag een opleidingsdag in Utrecht. Sari Visser is dan het aanspreekpersoon op 

school. Als ik op dinsdag een studiedag opneem, dan is Ernst Jan Huising aanspreekpersoon. 

Hij is de leerkracht van groep 7b en zit dan of in mijn kantoor, of in de klas direct grenzend aan 

mijn kantoor. Neem ik op vrijdag een studiedag op, dan is Marjo van der Vorm aanspreek-

persoon. Onderaan deze nieuwsbrief zal ik de data zetten dat ik voor de opleiding afwezig ben. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen  

Het is fijn om te zien en te horen dat veel ouders voor onze school kiezen. We werken er hard 

aan om het goede onderwijs te geven aan de kinderen op school. Het is fijn om terug te horen 

van ouders dat dat zichtbaar is, dat we werken met leerkrachten die bevlogen, gepassioneerd 

en betrokken zijn. Na de meivakantie hopen we te starten met een instroomgroep, waardoor 

de jongste kleuters op een goede manier kunnen wennen aan de basisschool. Om deze reden 

willen we u vragen om broertjes en zusjes die voor de zomervakantie nog vier jaar worden zo 

snel mogelijk in te schrijven. Kent u nog (buur)kinderen die bijna vier jaar worden en ook graag 

naar De Bouwsteen komen, dan wil ik u vragen deze ouders op inschrijving te attenderen! 

 

Kwink 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, maken we gebruik van 

de methode Kwink.  De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en op de 

kracht van een veilige groep. Iedere week wordt er een les van 30 minuten gegeven welke 

aansluit op de hedendaagse actualiteit. De komende weken werken we schoolbreed aan het 

thema 'verschillend zijn'.   

 Als je goed om je heen kijkt, zie je dat iedereen verschillend is. We hebben een andere kleur haar en 
dragen verschillende kleren. De een houdt van voetbal en de ander van zwemmen. Maar er zijn ook 
overeenkomsten, dingen waarin we gelijk zijn. Misschien heb je allebei een bril of houd je allebei van 
champignons. Het is fijn om te zien wat je samen gemeen hebt. En het is leuk om te ontdekken waar-
in je van elkaar verschilt. Als iemand anders is, valt er iets te ontdekken!  
Als kinderen op een open en positieve manier met elkaar kunnen praten over de onderlinge verschil-
len, is dit goed voor de samenhang in de groep. Dit doen we o.a. door verschillen bij elkaar te zoeken 
en bespreken en elkaars kwaliteiten te ontdekken. Wilt u het hier thuis ook met uw kind over heb-
ben? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen u en uw kind? Wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten tussen broertjes en zusjes? Als we met elkaar samenwerken, bereiken we het beste 
resultaat! 
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Sponsoring aankleding nieuwe schoolplein door bedrijven 
Wij zijn op zoek naar sponsoren voor ons schoolplein. Zoals u op de foto’s op de eerste pagina heeft 
kunnen zien is de basis van het schoolplein gelegd, de leerlingen van de pleincommissie hebben er 
goed over meegedacht en we zijn gekomen tot een mooi plan. Dit plan is ingediend bij het bestuur 
en bij de gemeente, het is nu afwachten wanneer de realisatie daarvan gaat plaatsvinden.  
 
Daarnaast hebben de kinderen van groep 5 – 8 een heel leuk plan gemaakt om naast de toestellen te 
komen tot meer beweging gedurende de dag, in het schoolgebouw, maar ook gebruikmakend van 
het plein. Ideeën die zij ingetekend hadden voor een wedstrijd van Jantje Beton waren:  

- Een letter- en cijferdoolhof: struiken op het plein, waardoor er én meer groen op het plein is 
én ze reken- en taalopdrachten leerzaam buiten kunnen doen én waarachter ze zich tijdens 
de pauze kunnen verstoppen.  

- Een hinkelbaan slingerend over het plein in de vorm van een bloem met de getallen van 1 – 
100 

- Een groot rood en groen vak, waarbij ze cognitieve opdrachten middels het spel ren je rot 
kunnen doen 

- Een sprintbaan over het plein 
- Een vak met alle letters van het alfabet, waar hinkelend, springend en gooiend met een bal 

taalopdrachten gedaan kunnen worden 
- Een klimmuur 

 
Zoals u begrijpt hebben we hier geld voor nodig, de kinderen op school zijn door middel van het  
zetten van 50.000.000 stappen geld bij elkaar aan het lopen, maar dat is niet genoeg voor alle wen-
sen die er zijn. Mocht één van bovenstaande ideeën u aanspreken, dan hopen we op uw financiële 
steun! We zullen ervoor zorgen dat uw sponsoring niet ongemerkt voorbij zal gaan. Wilt u ons spon-
soren, dan kunt u een mail sturen naar Renate Vliet, directeur De Bouwsteen, r.vliet@csgdewaard.nl 
 

 
We kijken naar uw sponsoring uit! 
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Terugkoppeling MQ-scan bewegingsonderwijs 

In de maand november is tijdens de gymlessen de MQ-scan bij de kinderen afgenomen. Om te 

zorgen dat alle kinderen in hun ontwikkeling worden begeleid naar een gezond en sportief 

leven, is inzicht in de motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk. Om dit inzicht te krijgen 

is de Motorisch Quotiënt (MQ Score) ontwikkeld voor het onderwijs. MQ Scan is een weten-

schappelijke meet- en volgmethode, welke een objectief beeld geeft van het motorisch niveau 

van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten. In vergelijking met het landelijk gemiddelde 

zijn onze kinderen fit en bewegen ze makkelijk en soepel.  

 

Opzet MQ Scan 

De lichamelijke ontwikkeling van kinderen gaat via activiteiten als: 

balanceren; 

stoeien en vechten; 

staan en lopen; 

springen en landen; 

rollen, duikelen en draaien; 

gooien en vangen, werpen en slaan; 

trappen en schieten; 

klimmen en klauteren; 

zwaaien & bewegen op muziek. 

Data opleiding / afwezigheid directeur 
Periode: 17 januari t/m 19 juli 2018 
 
donderdag 17 januari (Utrecht)    dinsdag 16 april 
dinsdag 22 januari     donderdag 9 mei (Utrecht) 
woensdag 30 en donderdag 31 januari (Utrecht) vrijdag 17 mei 
vrijdag  8 februari     donderdag 23 mei (Utrecht) 
donderdag 14 februari (Utrecht)   dinsdag 28 mei 
dinsdag 19 februari     donderdag 6 juni (Utrecht) 
donderdag 7 maart (Utrecht)    dinsdag 11 juni 
donderdag 14 maart     vrijdag 21 juni 
donderdag 21 maart (Utrecht)    donderdag 27 juni (Utrecht) 
vrijdag 29 maart     donderdag 4 juli (Utrecht?) 
donderdag 4 april (Utrecht)    dinsdag 9 juli (Utrecht?) 
donderdag 11 april (Utrecht)    donderdag 18 juli (Utrecht?) 
 
In verband met mijn opleiding zal de nieuwsbrief voortaan geschreven worden door Linda Velgersdijk 
en Marjo van der Vorm.  
Mocht u nieuws hebben wat u graag in de nieuwsbrief geplaatst ziet? Dan kunt u dit mailen naar 
l.velgersdijk@csgdewaard.nl 
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