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Vanuit de directie 
Via deze weg neem ik u graag mee naar 
wat hoogtepunten van de afgelopen twee 
weken. Op ons vergaderbord noemen we 
dit ook wel successen. Door successen te 
benoemen, sta je even bewust stil bij wat 
er goed gaat. En dat is in deze zware tijd 
binnen het onderwijs goed om te doen. 
Daar krijgen we energie van. 
 
Het grootste zichtbare succes is natuurlijk 
de sponsoractie. De kinderen van De 
Bouwsteen hebben bij elkaar ruim 58 
miljoen stappen gezet en ruim €5200,- bij 
elkaar gelopen. Een sportief succes waar 
we niet omheen kunnen. Ik bedank alle 
ouders, grootouders en andere sponsoren 
hartelijk, voor het stimuleren van het 
zetten van stappen, maar ook voor uw 
financiële bijdrage. 
Een ander groot succes is de installatie 
van de leerlingenraad. Acht leerlingen uit 
de groepen 5 – 8 zijn door de wethouder 
onderwijs, dhr. Steen, officieel 
geïnstalleerd. Gisteren hadden meester 
Ernst Jan en ik de eerste vergadering met 
de leerlingenraad en zijn de taken 
verdeeld. Wat ontzettend mooi om te 
zien dat daar enthousiaste kinderen 
zitten, met goede ideeën die de school 
nog verder willen verbeteren! 
Er zijn ook kleine successen, maar 
minstens net zo kostbaar, is het 

vastpakken van mijn hand door een leerling in de middenbouw, die door ziekte van zijn 
eigen juf en de wisseling die daarmee gepaard ging het overzicht even kwijt was. Een ouder 
die even zegt hoe blij ze is dat haar kind op De Bouwsteen zit. 
Iedere dag ben ik blij dat ik voor het onderwijs heb gekozen en ondanks alle ernstige zorgen 
die er momenteel zijn in het onderwijs, wil ik dat even kwijt. Gewoon, omdat ik hou van mijn 
werk.  

 

Komende weken 
Aanstaande maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn de kinderen vrij. Als team zijn we bezig 
met studie, de rapporten en oudergesprekken.  
Op donderdag 21 februari begint om 15.15 uur de voorjaarsvakantie.  
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Leerlingen maken kennis met democratische beginselen 
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: er is een leerlingenraad geïnstalleerd 
door de wethouder van onderwijs van de gemeente Hoeksche Waard, Huibert Steen. 
Na een officiële verkiezingscampagne en een stemronde hebben de groepen 5 t/m 8 een 
afgevaardigde gekozen voor de leerlingenraad. De leerlingen hebben hiermee een eigen 
stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen! Op deze manier worden 
de betrokkenheid bij de school en de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd. 
Ook doen de kinderen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces. Wethouder Steen 
legde hierbij de koppeling tussen de opzet van een school en de daadwerkelijke praktijk in 
bijvoorbeeld de gemeente bij een raadsvergadering. 
Jaarlijks worden in de laatste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. 
Voor dit schooljaar hebben plaatsgenomen in de leerlingenraad:  
 

groep 5a Jesse Verschoor groep 7a Meike vd Hoek  

groep 5b Thirza Kegel groep 7b Maarten Naaktgeboren 

groep 6a Matthijs Zeedijk groep 8a Seán Brady 

groep 6b Jesse Boer groep 8b Sten Muller 

 

Kwink  
Afgelopen week zijn we aan de slag gegaan met het thema: ‘tekortkomingen’. Over: leren 
omgaan met je minder sterke kanten en je concentreren op je sterke punten. 
 

Kunstwe(r)ken op De Bouwsteen 
U heeft het vast wel van uw kind gehoord: deze weken wordt er druk 
geschilderd, gekleurd, geplakt en getekend. Wat is er aan de hand? U 
kent ze wel: Van Gogh, Mondriaan, Kandinsky en zo zijn er nog meer 
wereldberoemde kunstenaars. Kunstenaars waar we deze weken veel 
over horen en zien. Zij inspireren de leerkrachten en de leerlingen tot 
het maken van een mooi schilderij. 

Alle kinderen uit elke 
groep mogen als 
echte kunstenaars 
meedoen om een 
mooi 
groepskunstwerk te 
creëren! De werken 
worden op het speciaal ingerichte podium 
uitgestald en daarna allemaal opgehangen in 

de hal.U bent ondertussen natuurlijk erg nieuwsgierig om alle werken te bekijken. 
Dat kan vanzelfsprekend! De komende weken vinden de rapportgesprekken plaats. U kunt 
dan even de hal inlopen en de kunstzinnige resultaten bekijken. De werken zijn nog niet 
allemaal klaar, maar het lijkt echt een geweldige tentoonstelling te worden! Komt dat zien! 
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Zorg voor kwaliteit 

Tevredenheidsonderzoek ouders, bovenbouwleerlingen en leerkrachten. 

  
Om ervoor te zorgen dat we de goede kwaliteit bieden aan leerlingen op De Bouwsteen, 
onderzoeken we jaarlijks via vragenlijsten bij de ouders, leerlingen en leerkrachten of we 
doen wat we beloven, welke kwaliteit we moeten vasthouden en welke onderwerpen we 
moeten verbeteren. 
De komende weken houden wij een tevredenheidsonderzoek. Wij vragen u om een 
vragenlijst in te vullen. Omdat u binnenkort toch voor de rapportgesprekken op school bent, 
lijkt het ons handig om dan de vragenlijst in te vullen, bijv. na het rapportgesprek. In de 
school staat een chromebook voor u klaar. Na het rapportgesprek krijgt u van de leerkracht 
een briefje, waarop een link vermeld staat, die u direct naar de vragenlijst doorlinkt. 
Wij hopen dat u allemaal de moeite wilt nemen de vragenlijst in te vullen. Voor ons zeer 
nuttige informatie! Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.  

 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u een persbericht van een nieuw burgerinitiatief.  
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