
Nieuwsbrief 12 
22-02-2019 

 
Vanuit de directie 
De lente komt er weer aan! Langzaam maar zeker zien we de natuur weer ontwaken, is het 
weer licht als de kinderen naar school gaan en kunnen de kinderen na schooltijd weer lekker 
buiten gaan spelen. De voorjaarsvakantie is voor de kinderen al gestart en ze geven voor de 
komende week prachtig, zonnig lenteweer op!  Fijn, want dan kan iedereen zich weer vullen 
met nieuwe energie, door lekker buiten te spelen voel je fit en actief. Ik wens iedereen een 
hele prettige vakantie! 
 
De periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie is een pittige periode voor de kinderen 
en voor de leerkrachten. De kinderen laten tijdens de cito's zien, wat ze allemaal onthouden 
hebben van al die nieuwe dingen die ze in het eerste half jaar hebben geleerd. De 
leerkrachten analyseren die toetsen nauwkeurig en vergelijken deze met het werk wat de 
kinderen in de klas laten zien.  
In de groepen 6, 7 en 8 zijn de gesprekken met de ouders, kinderen en leerkracht gevoerd. 
Kinderen zijn in dat gesprek echte gesprekpartners, wat mooi om te zien, dat de inhoud 
daarvan zo waardevol en zinvol is! 
 
Renate Vliet 
 

Tevredenheidsonderzoek ouders 
Om de kwaliteit van de school te waarborgen en verder te verbeteren, gebruiken we het 
kwaliteitssysteem van WMK. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn gevraagd een vragenlijst 
in te vullen, zodat we goed in kaart kunnen brengen wat we als school goed doen, of waar 
we sterk in zijn, maar ook wat we nog verder kunnen verbeteren.  
Tijdens de gesprekken heeft u van de leerkracht een code meegekregen, zodat u uw mening 
kunt geven over de school.  We hopen dat u de digitale vragenlijst invult. Al 56 ouders 
hebben de lijst ingevuld. Hartelijk dank voor jullie snelle reactie! Hoe meer meningen we 
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek. Uw antwoorden worden anoniem 
verwerkt.  

 

Koffieochtend 
Op vrijdag 22 maart om 8.30 uur vindt een koffieochtend plaats om de schooltijden te 
evalueren. We zullen met elkaar bespreken dat we nu in de middag om 13.00 uur starten, 
i.p.v. van om 13.15 uur zoals voorheen. Wilco van Straten is namens de MR aanwezig. U bent 
van harte welkom!  
 

Juf Jorien met Sem en Maud op bezoek 
Afgelopen woensdag kwam juf Jorien langs op school. 
Natuurlijk met Sem! En grote zus Maud was er ook bij.  
Ieder kind uit groep 4a had een mooie bloem met een 
wens geknutseld voor kleine Sem.  
Alle kinderen kregen een glaasje limonade en wat 
lekkers. Ook de ouders van groep 4a kwamen 
feliciteren en dronken een kopje koffie en/of thee 
mee.  
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Staking 15 maart 

Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking uitgeroepen voor alle onderwijssectoren, van 
het primair onderwijs tot de universiteiten. Een deel van de leerkrachten van De Bouwsteen 
maken gebruik van hun stakingsrecht. Op 15 maart zal de school om deze reden gedeeltelijk 
gesloten zijn. De ouders van de kinderen die deze dag niet naar school gaan, hebben 
hierover gisteren al een mail ontvangen.  

 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u een bericht van Billie de Bever, vanuit de werkgroep Voeding bij JOGG 
(jongeren op gezond gewicht), over meer bewegen.  
 
In de voorjaarsvakantie worden er allerlei acitiviteiten voor kinderen georganiseerd vanuit 
Hoeksche Waard Actief.  
Pony rijden, knutselen, naar het museum, zwemmen, muziekworkshops en nog veel meer! 
Neem een kijkje op de flyer en meld uw kind(eren) aan via www.hoekschewaardactief.nl!  
 
Roparun team 186 Ligthart schilders organiseert in samenwerking met OSV op 15 maart 
2019 een Obstakelrun voor basisschoolleerlingen. Onze juf Corrie van Weelden zit in dit 
team. 
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