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Vanuit de directie 
Wat was het een mooi moment, afgelopen 
vrijdag, al die blije kindergezichten, klaar voor 
de dans met de Koningsspelen. Wat mooi om 
te zien dat we met de beide scholen van het 
dorp een landelijke activiteit op deze manier 
openen! 
 
Vanmiddag hebben we ons als team gebogen 
over de doelen voor volgend schooljaar. Waar 
willen we ons op gaan richten, wat hebben we 
daarvoor nodig? Hoe kunnen we de rol en de 
betrokkenheid van u als ouders vergroten? Dit 
alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen bij 
ons op school goed onderwijs volgen. Wij 
vinden de kernvakken belangrijk, goed reken- 
en taalonderwijs is essentieel om welk beroep 
dan ook in de toekomst uit te kunnen oefenen. 
Daarnaast krijgen de 21e eeuwse vaardigheden 
een steeds belangrijkere rol in ons onderwijs. 
Hoe zetten wij ICT in en hoe zorgen we ervoor 
dat de kinderen voldoende (blijven) bewegen? 
Vragen waar we mee aan de slag gaan, die we 
omzetten in doelen en acties voor de 
leerlingen.  
 
Deze week staat het Paasverhaal centraal, de 
kruisiging en de opstanding van Jezus. Een 
belangrijke viering voor ons als christelijke 
school. Het behouden van onze christelijke, 
levendige identiteit is voor ons een belangrijk 
speerpunt. Als gehele school komen we samen 
in de Ontmoetingskerk om naar het 
Paasverhaal te luisteren en om met elkaar de 
geoefende liederen te zingen.  
 
Ik wens u alvast een hele fijne vakantie!  
Renate Vliet 

 

Kwink  
Afgelopen week zijn we gestart met Kwink 15. Deze kwink gaat over rechtvaardigheid. 
Ontdekken wat eerlijk is en niet, toegespitst op de vraag naar de morele emoties. We leren 
luisteren naar ons geweten. Het geweten is er om je te helpen. Ook al voelt dat soms niet 
prettig, toch mag je blij zijn dat je een geweten hebt. 
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Pasen  
Op donderdag 18 april vindt het Paasfeest op school plaats.  
Aan het begin van de ochtend gaan we met elkaar naar de Ontmoetingskerk voor een viering 
waarin veel gezongen zal worden. Deze viering is alleen voor de kinderen. 
Gedurende de ochtend is iedere groep op eigen wijze bezig met de verwerking van het 
Paasverhaal.  
De dag wordt op school afgesloten met een (door de ouderraad) verzorgde maaltijd in de 
groep.  

Met Pasen willen we graag iets voor een ander doen. We zamelen op deze dag 
dan ook geld in voor Moz Kids. Deze stichting zal kijken waar het geld het hardst nodig 
is i.v.m de schade van de orkaan.  
 
Wat moet u verder nog weten: 
 

➢ De school begint gewoon om 8.30 uur 
➢ Alle kinderen moeten deze dag een tas meenemen met daarin bestek, bordje, 

eierdopje en beker. Op het bestek na het liefst van kunststof, zodat het niet 
breekt. Graag voorzien van naam.  

➢ Wilt u de leerlingen van groep 1 en 2 een extra tas meegeven, voorzien van 
naam? Dit voor de zelfgemaakte spulletjes! 

➢ Op de website van onze school kunt u de liederen vinden die we zingen tijdens de 
Paasviering (weblink naar youtube.com).  

➢ Om 14.00 uur zijn de kinderen vrij en start de meivakantie!  
 

Roparun  
Juffrouw Corrie van groep 3, zal over een paar weken meedoen met de Roparun. Ze is 
hiervoor hard in training, dus misschien ziet u haar een keer in haar oranje jasje razendsnel 
door het dorp rennen. Dit is ook juf Marjo en juf Annemarie S. niet onopgemerkt gebleven 
en zij hebben samen met nog een paar vrijwilligers op vrijdagavond 5 april een gezellig 
etentje georganiseerd. De opbrengst 
hiervan komt ten goede van de Roparun. 
Het was een heel gezellig en vooral 
heerlijk etentje. Gelukkig waren er 
sponsoren die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt, namelijk: Radiate AV, Nonna, 
Zorgwaard, Voorwinden, Niemansverdriet 
en M-Art. Bedankt sponsoren en 
vrijwilligers! De opbrengst van deze avond 
was maar liefst €1100,00!!! De Roparun 
begint op 8 juni en alle bijdragen helpen, 
dus mocht u nog wat willen sponsoren: in 
de keuken op school staat een spaarpot. 
Heel veel succes juf Corrie, we zijn trots 
op u! 
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Vanuit de groepen 7 
Alle leerlingen uit groep 7 zijn onlangs geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen. Op 
woensdag 15 mei zal het verkeersexamen plaatsvinden in de praktijk en woensdag 8 mei 
zullen de fietsen gekeurd worden door de wijkagent. Wanneer de fiets niet gekeurd is, mag 
er helaas niet meegedaan worden aan het examen. Alle ouders hebben hier ondertussen 
een mail over ontvangen.  

 
Vanuit de groepen 4  
Na de meivakantie gaat juf Jorien weer aan de slag in groep 4a. Juf Laura is dan klaar in 
groep 4 en zal wanneer nodig, invallen.  

 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni. Als school gaan we 
natuurlijk weer meedoen. Na de meivakantie kunnen de kinderen zich opgeven. Als ouder 
kunt u ook meedoen, u krijgt dan een klein groepje onder uw hoede waar u verantwoordelijk 
voor bent. 
 

In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een bericht van De Versterking Coaching. 
- het activiteitenprogramma van Hoeksche Waard Actief.  

 
 
 
 
 

Het team van De Bouwsteen wenst u een hele fijne vakantie! 
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