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Vanuit de directie 
Dit is de eerste nieuwsbrief sinds ik op De 
Bouwsteen werk, die niet door mij geschreven 
is. Dankbaar ben ik voor mijn collega's die 
taken van mij overnemen en het als een 
uitdaging en verrijking zien voor hun eigen 
ontwikkeling om sommige taken, tijdens mijn 
studie, van mij over te nemen.  
Het team van De Bouwsteen is een fijn team, 
we werken hard, zetten ons in en doen met 
plezier ons werk. In de maanden januari en 
februari is het extra hard werken en zijn de 
werkdagen lang. Van alle kinderen in de klas 
worden de resultaten van het afgelopen half 
jaar eens goed onder de loep genomen, wat 
hebben de kinderen geleerd, hoe hebben ze de 
aangeboden stof opgepakt en eigen gemaakt? 
Wat is hun werkhouding, hoe pakken ze hun 
huiswerk aan? Vervolgens worden na deze 
analyses nieuwe plannen gemaakt, worden 
resultaten schoolbreed geanalyseerd en 
besproken om het onderwijs nog verder te 
verbeteren. Er worden rapporten gemaakt en 
oudergesprekken gevoerd.  
 

Betaling ouderbijdrage  
In deze nieuwsbrief delen we nogmaals de 
oproep van De Ouderraad met betrekking tot 
de betaling van de ouderbijdrage.  
De Ouderraad is druk bezig met het regelen om 
dit in het vervolg nog makkelijker voor u te 

maken, door middel van een betaalverzoek. Voor deze keer 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.  
Tot nu toe heeft slechts de helft van de ouders de ouderbijdrage overgemaakt. Uw bijdrage 
is hard nodig om er weer een feestje van te maken! Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage zo 
spoedig mogelijk over te maken?  
Met vriendelijke groet, De Ouderraad van De Bouwsteen  
 

Kwink  
Afgelopen weken hebben we schoolbreed gewerkt aan thema ‘verschillend zijn’. 
In groep 1/2 a hebben we gekeken naar verschillen en overeenkomsten.  
Daarna hebben gekeken of we met een blinddoek konden voelen wie er voor ons stond. 
Heel spannend, want dat is best moeilijk! 
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In de week van 4 februari gaan we aan de slag met het thema: ‘tekortkomingen’. Over: leren 
omgaan met je minder sterke kanten en je concentreren op je sterke punten. 
 

Vanuit de groepen 8 
Leerlingen van de groepen 8 doen vrijdag 1 februari een escape room. In plaats van ergens 
uit te ontsnappen, stappen ze in de rol van agent of hacker en hebben ze de belangrijke taak 
persoonsgegevens te beschermen of juist openbaar te maken naar de wereld. Dit gaan ze 
doen door puzzels op te lossen op het gebied van programmeren en coderen. 
 
In de periode van 11 tot 22 februari vinden in de groepen 8 de zgn. adviesgesprekken plaats. 
Ouders en kind samen horen dan het definitieve advies betreffende het niveau voor het 
Voortgezet Onderwijs. Met dit advies kunnen ze zich aan gaan melden bij een VO school 
naar eigen keuze. De leerkrachten van groep 8 vullen vervolgens een digitaal portfolio in en 
uiteindelijk moeten alle kinderen voor 1 april zijn aangemeld. 
 

In de bijlage 
In de bijlage vindt u een bericht van Billie de Bever, vanuit de werkgroep Voeding bij JOGG 
(jongeren op gezond gewicht). De betreffende traktatieborden kunt u vinden in de gang van 
de kleutergroepen en in de hal bij de hoofdingang.  
Tevens een bericht vanuit De Ichthuskerk aan de Zuid-Voorstraat. Zij organiseren 
informatieve en interactieve workshops Geloofsopvoeding. 
Als laatste vindt u een flyer over een cursus fotografie voor 10-14 jarigen.  
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