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Vanuit de directie 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Wat is de tijd voorbij gevlogen, het is 

alweer half juli. Voor de kinderen nog 

een korte week naar school en dan 

zomervakantie!  

Uitrusten van alle nieuwe dingen die 

ieder kind geleerd heeft. Met trots kijk ik 

terug op het afgelopen jaar. Een stabiel 

team, leerkrachten die met 

enthousiasme hun vak uitoefenen. 

Leerkrachten die zich dagelijks met de 

volle 100% inzetten, om uw zoon en/of 

dochter te leren rekenen, lezen, 

schrijven, spellen, onderzoeken, 

knutselen, presenteren en nog veel 

meer.  

 

In het afgelopen schooljaar zijn we bezig 

geweest om de vijf fases waarin de 

kleuters werken, door te zetten naar een 

groep 2/3. De ontwikkelingen in deze 

groep zijn nauwlettend gevolgd. Zo is 

geëvalueerd op basis van ervaringen van  

de kinderen, ouders en leerkrachten, 

maar ook zijn de resultaten vergeleken met andere groepen en voorgaande jaren. Dit 

alles schept een positief beeld, waardoor wij in schooljaar 2019-2020 opnieuw gaan 

werken met een groep 2/3 .  

Verder zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden 

bij de kinderen. Hierbij gaat het om elf competenties. Te denken valt aan o.a.: kritisch 

denken, creatief denken, samenwerken, mediawijsheid en informatievaardigheden. 

Het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden is o.a. gedaan door middel van de 

methode Faqta, voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs. De leerlingen werken hierbij 

gezamenlijk of individueel aan onderzoeksvragen, bijvoorbeeld op het gebied van 

aardrijkskunde. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van moderne middelen, zoals 

een Chromebook.  

 

Plannen voor schooljaar 2019-2020: 

- Implementatie nieuwe methode rekenen 

- Implementatie nieuwe methode Engels  

- Ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden verder vormgeven  

- Passend onderwijs verder ontwikkelen  
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Maar nu eerst (bijna) vakantie. Ik wens u een fijne vakantie toe en hoop iedereen op 2 

september weer gezond te mogen begroeten! Renate Vliet  
Nieuw schoolplein 
We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het nu zover: afgelopen dinsdag 
heeft de gemeenteraad  een positief besluit genomen aangaande de realisatie van het 
schoolplein! 

Gisteren is de aannemer gestart op het 
schoolplein met het verwijderen van de huidige 
toestellen en het klaarmaken van de 
ondergronden. Delen van het schoolplein zijn met 
bouwhekken afgesloten. Vervolgens zal vanaf 14 
augustus de installatie van de nieuwe 
speeltoestellen gaan plaatsvinden.  
Vandaag is de fietsenstalling heringedeeld. Naast 
de moestuin, waar nu ook nog fietsenrekken 
staan, zal een natuurspeelplek en een groen 
doolhof gemaakt worden (de boompjes worden 
pas in november gepland, i.v.m. het plantseizoen).  
Op 2 september, in combinatie met de 

nieuwsjaarsreceptie, zal het nieuwe schoolplein officieel geopend worden.  
 

De aller-allerlaatste loodjes! 
Een echt Hollandse uitdrukking, die altijd wel wordt gebruikt in de laatste weken voor de 
zomervakantie. Daarna heerlijk uitrusten van het afgelopen  jaar, een jaar dat weer is 
omgevlogen en waarin veel is gebeurd. 
 
Ik stop ermee, ga met pensioen. Ik vind het goed en genoeg, ongeveer vijfendertig jaar 
basisonderwijs zit erop. 
 
Wat heb ik veel kinderen mogen helpen en begeleiden tijdens een heel klein stukje in hun 
leven. 
 
Als “juf” van 10 jaar had ik mijn eerste klasje bij ons thuis in de schuur. Tussen de fietsen en 
het kolenhok was er net plaats voor wat stoeltjes en tafeltjes. Wat buurtkinderen, broertjes 
en zusjes kwamen graag en ik voelde me een heuse juf. 
Het echte werk begon in Rotterdam, daarna volgden de scholen in de Hoeksche Waard. 
 
Wat ik achteraf heel grappig vind, is het feit dat ik nog nooit een sollicitatiebrief heb hoeven 
schrijven of een proefles hoeven geven. Ik werd gebeld en een gesprek volgde en dat was 
het dan, lekker makkelijk en ik heb altijd op elke school met veel plezier gewerkt. 
Tijdens mijn werkzame leven heb ik heel veel cursussen en ook een opleiding tot 
remedial-teacher gevolgd. Ik blijf altijd nieuwsgierig naar processen rond de ontwikkeling 
van een kind en verdiepte me daar telkens weer graag in. 
 
Ik hou van het werken met kinderen vanwege hun puurheid en ook die nieuwsgierigheid. 
Het liefste gaf ik een les waarin ik zonder boek de kinderen heel veel kon vertellen, kennis 
kon overdragen. Wat vind ik het nu dan ook jammer dat de juf of meester steeds meer een 
coachende rol heeft gekregen en er heel veel zelfstandigheid en discipline van de  jonge 
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kinderen wordt geëist. Die coachende rol past mij minder en is voor mij een extra reden om 
te gaan stoppen. 
 
Ik wil jullie, ouders, bedanken voor het vertrouwen dat ik kreeg. Indien nodig voerden we 
altijd fijne, soms pittige, gesprekken. Altijd samen zoekend naar oplossingen  voor grote of 
kleine problemen. Daarbij is humor voor mij altijd een belangrijke factor geweest, zó 
belangrijk om te kunnen relativeren! 
Ik neem afscheid van de kinderen, de collega’s, 
het bestuur en de ouders. Ik stop er mee, de 
aller-allerlaatste loodjes komen eraan. 
Mijn laatste groep zwaai ik uit op donderdag 18 
juli en om 12.30 uur klinkt het in de gang: “dag 
juf, dag lieve jongen, fijne vakantie juf, bedankt 
lieve meid, pas goed op jezelf , dag juf, nog één 
knuffel,dag!!”en altijd moet ik dan even slikken. 
Afscheid nemen van mooie, kleine mensen! 
Loslaten. 
  
Loslaten, tijd voor een nieuwe periode in mijn 
leven! 
Anke 

Ontspannen schoolconcert 
Zomerse temperaturen, ontspannen sfeertje, 
lekkere muziek en een tuinstoel bij de hand; 
zie daar dé ingrediënten voor een heerlijk 
zomers schoolconcert. Leerlingen van De 
Bouwsteen musiceerden samen met 
showkorps Jong Juliana op het schoolplein 
voor een groot en enthousiast publiek 
bestaande uit kinderen, ouders, familie en 
mensen uit de buurt. Het was de eerste keer 
dat een dergelijk concert plaats vond en 
gezien het enthousiasme misschien wel de 
start van een nieuwe traditie! 

 

Oproep vanuit de overblijf!!! 
Na de vakantie zijn wij dringend op zoek naar drie nieuwe overblijfkrachten. Vele gezinnen 
maken gebruik van de overblijf, helaas is er een te kort aan overblijfkrachten. Wanneer er 
geen aanmeldingen komen, kunnen we de overblijf niet blijven aanbieden zoals u van ons 
gewend bent. We zoeken enthousiaste vaders en moeders. Ook wanneer je geen kinderen 
op de overblijf hebt, ben je van harte welkom om te komen helpen. Je kind mag gratis 
overblijven. Heb je van 11:45 uur t/m 13:15 uur tijd, vind je het gezellig om met de kinderen 
te eten en wil je een leuk centje verdienen (€ 7,50 per overblijfbeurt), meld je dan snel aan 
bij Gonnie Koomans tel: 06-40962777. 
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Schoolfotograaf 
In de tweede week na de zomervakantie komt de 
schoolfotograaf om nieuwe foto’s te maken. Meer 
informatie volgt na de vakantie.  

 
Gevonden voorwerpen 
Er zijn dit schooljaar weer aardig wat gevonden 
voorwerpen verzameld. Woensdag 17 juli, nadat u het 
rapport van uw kind(eren) heeft opgehaald, geven wij nog de gelegenheid om te komen 
kijken naar de gevonden voorwerpen die uitgestald staan in de grote hal. De gevonden 
voorwerpen van de kleuters zullen apart bij de ingang van de de kleuters uitgestald worden. 
Daarna gaan de gevonden voorwerpen die overblijven naar een goed doel.  
 

Laatste schoolweek  
- Maandag 15 juli afscheidsavond groep 8b. 
- Dinsdag 16 juli afscheidsavond groep 8a. 
- Woensdag 17 juli groep 8 deelt snoep uit (graag een bakje of boterhamzakje 

meegeven), we zwaaien groep 8 uit,  12.00 - 12.30 uur rapporten ophalen in de klas, 
aansluitend afscheid juf Anke. 

- Donderdagmiddag 18 juli om 12.30 uur, start zomervakantie. 
- Vrijdag 19 juli vrij. 

 

Data schooljaar 2019-2020 
- Maandag 2 september eerste schooldag, van 15.00-17.00 uur nieuwjaarsreceptie 

met daarbij de opening van het nieuwe schoolplein.  
- In de tweede week komt de schoolfotograaf. 
- Donderdag 26 september schoolreis voor de groepen 1 t/m 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een bericht van Showkorps Jong Juliana. 
- een uitnodiging voor de VakantieBijbelKlub in Strijen. 
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