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Vanuit de directie 
In deze nieuwsbrief leest u de klassenindeling van volgend schooljaar.  

We starten volgend jaar met een groep minder dan dit schooljaar, we krijgen 14 groepen. We zullen 

afscheid nemen van het lokaal in de kerk, waardoor alle klassen in het schoolgebouw zitten. 

  

Zoals al eerder via de nieuwsbrief gecommuniceerd zal juf Anke met pensioen gaan. We wensen haar 

vele, gelukkige en gezonde jaren toe, waarin ze onder andere kan genieten van het vrije gevoel in 

haar camper! 

 

Ondanks dat we een groep minder hebben, kunnen we met hetzelfde team verder blijven werken. 

Dat is fijn daardoor is er rust en continuïteit voor de school! 

We krijgen nog meer extra handen in de klassen en op het leerplein erbij, waardoor we nog beter 

passend onderwijs aan uw kind kunnen geven.  

De gelden vanuit het samenwerkingsverband om passend onderwijs vorm te geven en de gelden die 

beschikbaar zijn om de werkdrukvermindering door te voeren, worden ingezet voor extra hulp, 

begeleiding en ondersteuning in de groepen en op het leerplein.  

Juf Denise en juf Emy, onze onderwijsassistenten, zullen ook volgend schooljaar bij ons op school 

blijven werken.  

Juf Annemarie Oskam en juf Annemarie Snaayer staan niet voor een vaste groep, maar gaan als 

co-teacher in diverse groepen aan de slag. Meester Ed is onze Coole Kikkertrainer,  juf Marjo en juf 

Patricia zijn onze gedragsspecialisten, Juf Cynthia blijft Spaanse les geven en juf Sandra Achterberg en 

juf Sandra Boekee zullen de lessen op maandag in de groeiklas verzorgen. 

De gymlessen worden volgend jaar weer door een vakleerkracht van Regiekr8 gegeven. Meester Bob 

en juf Britt zullen de gymlessen aan alle groepen verzorgen. 

De kinderen van de groepen 4 gaan wekelijks 45 minuten schoolzwemmen op maandagmiddag, de 

kinderen van groep 5-8 gaan 1x in de maand een uur zwemmen. In de jaarkalender die u na de 

zomervakantie krijgt is opgenomen welke groep, wanneer op donderdagmiddag zwemt.  

 

Juf Jorien en juf Sarina gaan met hun eigen groep mee, van groep 4, naar groep 5.  

In groep 4b en in groep 6b zal een LIO-stagiaire geplaatst worden. LIO-stagiaires zijn 4e jaars PABO 

studenten die gaan afstuderen en steeds verder getraind worden in zelfstandig lesgeven en de 

verantwoordelijkheden nemen naast het lesgeven (denk aan het analyseren van resultaten, het 

voeren van oudergesprekken, het maken van rapporten etc.).  

 

In overleg met het team en de MR hebben wij geprobeerd een zo rustig mogelijke verdeling voor 

komend schooljaar te maken voor alle leerlingen van De Bouwsteen.  

 

We starten volgend jaar met drie kleutergroepen. De indeling van de kinderen voor de groepen 1/2 

tot en met groep 3/4 vindt u onderaan deze nieuwsbrief. Voor alle andere groepen geldt dat de 

a-groepen volgend jaar a-groepen blijven en de b-groepen blijven b-groepen.  

 

De schooltijden voor volgend schooljaar blijven: 

maandag, dinsdag en donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur 

woensdag en vrijdag 8.30 -12.30 uur.  
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groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag extra handen 

1-2a Cynthia Cynthia Cynthia  Geertje Cynthia iedere dag juf 
Denise 

1-2b Jeanette Jeanette Maja Maja Maja 

1-2c Marianne Marianne Marlies Marlies Marlies 

2-3 Marcelle Marcelle Patricia Marcelle Marcelle 

3-4 Corrie Corrie Corrie Marjolijn Marjolijn - maandag en 
dinsdag juf Denise 
- woensdag tot en 
met vrijdag juf Emy 
 

4b Corry  
LIO 
Natascha 

Corry  
LIO 
Natascha 

Corry  
 

Sandra A 
 

Sandra A 
 

5a Jorien  Jorien  Sarina Sarina Jorien  - maandag Ed 
- dinsdag Karen 
- donderdag 
Annemarie 
Snaayer 

5b Marjo Marjo Esther Esther Esther 

6a Linda Linda Sandra B Sandra B Linda 

6b Karen 
LIO Romy 

Karen 
LIO 
Romy 

Ed  
 

Karen Karen 

7a Femke Femke Femke Femke Femke - maandag 
Annemarie Oskam 
- dinsdag  
Annemarie 
Snaayer 
- donderdag 
Annemarie Oskam 
 

7b Ernst Jan Ernst Jan Ernst Jan Ernst Jan Ernst Jan 

8a Wilko  Wilko  Wilko  Wilko  Wilko  

8b Willy  Willy  Annemarie O Willy Willy 

IB 1-4  Patricia middag 
Patricia 

Patricia   

IB 5-8 Anita  Anita om de 
week Anita 

  

adjunct 
directeur 

Sari  om de week 
Sari 

Sari   

directeur Renate Renate  Renate Renate  
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Kwaliteitszorg   

Terugkoppeling vragenlijsten 
 
Zowel de ouders, als de leerkrachten, als de kinderen hebben halverwege dit schooljaar een 
tevredenheidsonderzoek ingevuld. 
Diverse items worden gescoord op een 4-puntsschaal. Een gemiddelde score van 3.0 is de 
minimale norm, 4.0 is het hoogst haalbare. 
De respons van de ouders was voldoende (35%) om de beoordeling mee te nemen in de 
bespreekpunten binnen het team. De ouders scoorden de school met 3.33. Het sterkste punt 
dat de ouders ervaren is het pedagogisch handelen van de leerkrachten (3.63). Waar we 
extra aandacht aan moeten besteden is het onderdeel “informatie” (2.76), ouders geven aan 
dat het niet helemaal duidelijk is wat de school wil ontwikkelen. 
De ouders geven de school als rapportcijfer een 7.7. 
 
De leerlingen scoorden de school als volgt: 
Ik word nooit/af en toe digitaal gepest – Sociale veiligheid (3.87) 
Ik word nooit/af en toe bedreigd - Psychische veiligheid ( 3.86) 
Ik vind mijn leraar een goede en aardige leraar – Kwaliteit en Pedagogisch handelen: (3.71) 
Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft – Lesgeven (3.68) 
 
Uiteraard zijn er ook zaken waar we extra aandacht aan moeten besteden: 
Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen (2.78) 
Ik help kinderen als zij gepest worden (opstelling vd leerling) (2.82) 
 
De kinderen geven de school als rapportcijfer een 8.1.  
Wij zijn erg trots op het resultaat! 
 
De leerkrachten scoren als volgt: 
Pedagogisch handelen (3.57) 
Veiligheid (3.40) 
Schoolklimaat (3.44) 
Welbevinden (3.42) 
 
We gaan extra aandacht besteden aan het onderdeel “informatie”. 
De leerkrachten geven de school als rapportcijfer een 7.7 

 
Ontruiming 
Vrijdag 21 juni stond er een ontruimingsoefening gepland. De leerkrachten en kinderen 
waren van te voren ingelicht. Iedereen wist wat de bedoeling was en de school was daardoor 
in drie minuten leeg. Een knappe prestatie van met name de peuters die ook in deze snelle 
tijd op de veilige plaats waren. 
Met elkaar evalueren we deze oefening, zodat het bij een volgende keer nog beter gaat. Hier 
en daar stond nog een deur open, maar in grote lijnen ging de oefening goed! Een volgende 
keer komt er een oefening die niet van te voren aangekondigd wordt, om te kijken of dat 
ook lukt! 
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Kwink  
De laatste weken werken we aan het thema ‘omdenken’. Dit gaat over: op een creatieve 
manier omgaan met problemen. Ook kijken we terug op het Kwinkjaar. 
 

 
 

 
Schoolconcert 
Op maandag 8 juli willen we onze muzieklessen 
feestelijk afsluiten. Die middag geven wij een 
schoolconcert! De groepen 1 t/m 7 leveren allemaal 
een bijdrage en Showkorps Jong Juliana is aanwezig. 
 
Lijkt het u leuk om te komen kijken, dan kan dat! 
Om 14:30 uur gaan we van start op het schoolplein 
tegenover de flat. Het optreden duurt tot 15:15 uur. 
We sluiten allemaal in de klas af, het ophalen van uw 
kind gaat dus gewoon zoals u gewend bent. 
 
Wilt u ontspannen kunnen genieten, neem dan gerust 
een klapstoel mee!  
 
Meesters- en juffendag 
Afgelopen woensdag hebben we een fantastische dag met elkaar gehad. Alle kinderen 
zongen de juffen en meesters toe, wat een vrolijk begin van de dag. Daarna was het feest in 
alle klassen. Wat zijn de meesters en juffen verwend met mooie cadeaus! 
Er werd een spannend WhatsApp spel gedaan, de ouderraad had het er druk mee. Als 
verrassing kwam er een ijscowagen het plein opgereden en konden alle kinderen zelf een 
ijsje halen. Dit was verzorgd door de overblijf! 
Iedereen heel hartelijk bedankt, kinderen en ouders voor de cadeaus en tekeningen, 
ouderraad voor alles wat jullie voor deze dag gedaan hebben en overblijfouders voor het 
lekkere ijsje!  
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Schoolreis september 2019 
In het nieuwe schooljaar hopen we weer op schoolreis te gaan. De schoolreizen vinden dit 
jaar plaats op donderdag 26 september. De kleutergroepen gaan naar Monkeytown in 
Sliedrecht. Vanaf groep 2/3 t/m groep 7 gaan we op ontdekkingsreis door het Archeon in 
Alphen aan de Rijn.  
 
Voor de komende vijf jaar gaan we werken met een automatisch betalingssysteem en een 
vaste prijs voor de schoolreizen. Hier wordt u later uitgebreid door de ouderraad over 
geïnformeerd.  
 

Project en rapporten groep 8 
Donderdag 11 juli a.s. sluiten de groepen 8 hun projecten af met presentaties; in groep 8a is 
iedereen bezig geweest met een eigen onderwerp en in groep 8b hebben groepjes zich bezig 
gehouden met geofictie. Zij presenteren hun zelfverzonnen landen. 
Ouders en belangstellenden zijn meteen om 15.15 uur welkom om deze presentaties te 
bewonderen. U kunt dan meteen het allerlaatste Bouwsteen rapport meenemen en alvast 
een voorschot nemen op het afscheid van de juf en de meester. 

 
In de bijlage: 

- groepsindeling groep 1/2a, 1/2b, 1/2c, 2/3 en 3/4 
- de poster van ‘De Bouwsteen got talent’ show.  
- een flyer van de muziekvereniging NLS. 
- een uitnodiging voor een atletiek/hardloopclinic . 
- uitleg vanuit Careyn 
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