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Vanuit de directie 
Ik hoop dat iedereen een leuke en gezellige 
vakantie heeft gehad. We zijn dankbaar dat alle 
leerlingen, ouders en medewerkers van De 
Bouwsteen weer veilig zijn teruggekomen.  

We hopen dat de kinderen weer zin hebben in 

een nieuw schooljaar. De eerste week van 

vroeg opstaan zit er alweer op, de sportclubs 

zijn weer opgestart, er zit weer ritme in de dag 

en de week. 

  

Vorige week vrijdag is het team gestart in de 

Watertoren in Dordrecht. Daar hebben we met 

elkaar gesproken over hoe wij ons onderwijs 

op een goede manier willen invullen. Op welke 

manier zorgen we ervoor dat alle kinderen zich 

op een ononderbroken manier kunnen 

ontwikkelen? Hoe zorgen we ervoor dat de 

kinderen met zelfvertrouwen aan het leren 

zijn? We gaan steeds meer werken in 

niveaugroepen, zodat het niveau aansluit bij de 

onderwijsbehoeftes van uw kind.  

Op 24 september organiseren we een 

informatieavond met diverse thema’s die een 

speciale rol hebben in de school.  Verderop in 

deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Ik hoop op een goede samenwerking tussen u als 

ouder en de school. Mijn deur staat op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 9.00 uur 

voor u open.  

In de eerste weken staat het vormen van de groep centraal. Wat zijn de afspraken in de klas, 

hoe maken we er met elkaar een fijn, veilig, prettig en leerzaam schooljaar van? Onze slogan 

is niet voor niets ‘Plezier in leren, doet leren!’ 

Ik wens iedereen een goed, gezellig en vooral leerzaam schooljaar toe! 

Renate Vliet 

Inlooptijden gewijzigd 
Met ingang van het huidige schooljaar gaan de deuren open om 8.25 uur en 12.55 uur. 

De lessen starten om 8.30 uur en 13.00 uur.  
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Maandliederen 
De komende weken leren we in de groepen de volgende liedjes aan: In het begin en 

onder, boven, voor en achter. Ook leren we in de groepen 3 t/m 8 gezang 1: God heeft 

het eerste woord aan.  

 

Kwink 
De eerste weken van het schooljaar staat de groepsvorming centraal bij de Kwinklessen. Dit 
worden de gouden weken genoemd. We leren elkaar beter kennen en praten met elkaar 
over regels. De Kwink heet: ‘Zet je in voor een veilige groep!’ 

 

 

 
 

 

 

Informatieavond diverse thema’s 
Op dinsdag 24 september houden we een algemene informatieavond. De avond is als volgt 
ingedeeld:  
Ronde 1: 19.30 - 20.00 uur  
Pauze  
Ronde 2: 20.15 - 20.45 uur  
De volgende workshops worden gegeven: 
 
Schoolbrede informatie: 

1. Patricia Kanters en Marjo van der Vorm: Kwink (sociaal-emotionele vorming). 
2. Renate Vliet: uitleg ParnasSys ouderportaal.  
3. Geertje van der Hoek: bewegend leren. 
4. Dramadocent Erwin van Heusden: groepsvorming  (leerlingen groep 4b, 5a, 

5b, 6a, 6b en 7b). 
 
Specifieke informatie voor ouders waarvan hun kinderen deelnemen aan:  

5. Coole kikker training door Ed Meerburg. 
6. Spaans door Cyntia Preesman. 
7. De groeiklas door Sandra Achterberg en Sandra Boekee. 
8. Groep 8 door Willy Koster en Wilko Vergeer.  

 
 
Volgende week volgt een uitnodiging via Google, zodat u zich kunt inschrijven. 
Van harte welkom!  
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Groepsvormingslessen 
In de maanden september, oktober en november is op woensdag en donderdag 

dramadocent Erwin van Heusden op school. Hij geeft groepsvormingslessen aan de 

groepen 4b, 5a, 5b, 6a, 6b en 7b. Wekelijks volgen deze groepen een les.  

 

Dringende oproep uit de MR 
Per direct zoeken wij een ouder die plaats wil nemen in onze MR. Heb je interesse? 

Stuur een mail naar s.achterberg@csgdewaard.nl.  
 

Formulier omkeergesprekken 
Via de leerkrachten heeft u het formulier voor het omkeergesprek ontvangen. We 

vragen u dit formulier voor het gesprek terug te sturen. 

  

Gezocht: luizenpluizers! 
Vanwege een groot tekort aan 
luizenpluizers, kunnen de gebruikelijke 
controles na iedere vakantie niet meer 
doorgaan. Daarom zijn we dringend op zoek 
naar vaders, moeders, opa's, oma's etc. die 
kunnen helpen. Voor meer informatie of 
aanmelden: brendajaydee@gmail.com. 
 

Zending 
Vorig schooljaar hebben we met elkaar 
gespaard voor het WC-project van Compassion. Voor dit project hebben we €600,- gespaard 
met elkaar en ook de opbrengst van de dankdagcollecte is hier naar toe gegaan. 
 
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw zendingsdoel. Dit jaar hebben we dit nieuwe 
zendingsdoel uitgekozen. 

Het Happy Rock Center is een christelijk kindertehuis in Eldoret, Kenia. Het zorgt voor 26 
kinderen die geen vader of moeder hebben die voor ze kunnen zorgen. Door sponsors, die 
elke maand geld geven, kunnen deze kinderen in het kindertehuis wonen en naar school 
gaan. Voor extra dingen, zoals een auto, is eigenlijk geen geld.  
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Helaas is de auto die ze nu hebben steeds vaker kapot. Daarnaast is de auto ook te klein, 
zoals je op de foto ziet. Er moet twee keer gereden worden om deze 12 kinderen elke dag 
allemaal op school te krijgen! En met het ophalen weer. Ook om naar de kerk te gaan op 
zondag of naar Bijbelstudie en sportclub moeten ze een paar keer rijden.  
 
Helpen jullie mee om te sparen voor een nieuwe auto? Helpt u mee? Iedere maandag staat 
het spaarpotje in de klas klaar. Op maandag geld vergeten? Dinsdag kan het ook nog! 
 

Verkoop 
Volgende week vrijdag 13 september van 12.30 tot 13.30 uur houden we een verkoop van 
materialen en boeken die we niet meer gebruiken op school. Alles is te koop voor een 
habbekrats! Komt u kijken of er iets voor u bij is? 
 

Vanuit SMW 
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad 
Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat. 
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot 
opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan 
leerproblemen. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien 
nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard 
gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het 
schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien 
nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is. 
 
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel 
uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
Indien u een vraag heeft aan het 
schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw 
vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis 
hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met 
de leerkracht van uw kind of met de intern 
begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook 
direct bellen of mailen. Samen kunnen we dan 
kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. 
 
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag 
(even weken) donderdag en vrijdag  via 
telefoonnummer 06-40799650 of email: 
f.krebbers@kwadraad.nl 
 
Belangrijke data september 2019 

- Schoolfotograaf: 9, 10, 11 en 12 september. 
- Omkeergesprekken: week 2, 3 en 4.  
- Dinsdag 24 september 19.30 uur: informatieavond diverse thema’s. 
- Donderdag 26 september: schoolreis voor de groepen 1 t/m 7.  
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In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een folder van SISKW. 
- een informatiebrief van de JOGG Binnenmaas.  
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