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Vanuit de directie
Via de nieuwsbrief proberen we u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen op school. Naast deze algemene informatie heeft u regelmatig
contact met de leerkracht van uw kind. Gaat uw kind met plezier naar school?
Ontwikkelt uw kind zich zoals we mogen verwachten? Zijn er bijzonderheden van thuis,
die belangrijk zijn voor de leerkracht om te weten? In de eerste weken van het
schooljaar stonden de omkeergesprekken gepland. Belangrijke gesprekken voor een
goede start!
Naast de omkeergesprekken, houdt de leerkracht u regelmatig op de hoogte van het
dagelijks reilen en zeilen in de klas via de CSG De Waard App en via het versturen van
een mail met specifieke informatie over de groep van uw kind.
Aanstaande dinsdag organiseren we als school een workshopavond. Op deze avond
staan diverse onderwijskundige en sociaal-emotionele thema’s centraal. Wij
informeren u over de thema’s, omdat uw kind hieraan meedoet (Coole Kikker, Spaans
en Groeiklas) of omdat wij het een belangrijk thema vinden om met u te delen (Kwink,
groepsvorming, bewegend leren en het ouderportaal van ParnasSys)!
Helaas zijn er niet zoveel aanmeldingen. Mocht u vergeten zijn u aan te melden, dan
bent u aanstaande dinsdag van harte welkom om 19.30 uur. ALLE workshops zullen
plaatsvinden om 19.30 uur. Had u zich voor twee onderwerpen opgegeven? Dan
adviseren wij u als ouders te splitsen en allebei één workshop te volgen.
Ik hoop u dinsdagavond te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Renate Vliet

Kwink
We zitten nog in de groepsvormingsfase. We besteden aandacht aan je inzetten voor een
veilige groep, een prettige groep en positieve communicatie komt aan de orde. Deze
onderwerpen passen uitstekend bij de volgende week gehouden week tegen pesten.

Een mooi schoolplein – houden zo!
Na schooltijd en in het weekend wordt er door de jeugd uit ‘s-Gravendeel gebruik gemaakt
van ons mooie schoolplein. Het is natuurlijk een heerlijke plek om te spelen en samen te
komen. Nu merken wij ook dat het spelen soms overgaat in activiteiten die niet op een
schoolplein thuishoren, waardoor er beschadigingen ontstaan. Als wij weten wie hiervoor
gezorgd hebben, spreken wij betreffende kinderen erop aan. Wij vragen ook uw hulp. Wilt u
thuis (nog eens) aankaarten dat we het schoolplein samen netjes, schoon en mooi willen
houden, zodat er heerlijk gespeeld kan blijven worden!
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Typecursus voor de groepen 6, 7 en 8
In de groepen 6, 7 en 8 wordt dagelijks op een Chromebook gewerkt. De lessen van rekenen,
spelling, taal en begrijpend lezen worden digitaal verwerkt. Van de kinderen wordt verwacht
dat ze woorden en zinnen typen. Dit is een vaardigheid apart, we raden ook zeker een
typecursus aan.
Vorige week hebben we de folder van de LOI typecursus met de kinderen mee naar huis
gegeven. Meer informatie vindt u hier: https://www.loikidzz.nl/n-4380-typen
Tevens wordt er op school een typecursus aangeboden. In de bijlage vindt u meer
informatie. U leest daar dat de cursus vandaag zou starten, maar bij voldoende
aanmeldingen starten we op vrijdag 27 september.

Schoolreis
Dan is het alweer bijna zover en gaan de groepen 1-7 op
schoolreis.
De groepen 1/ 2 gaan naar de Monkey Town in Sliedrecht.
Vertrek 9.15 uur vanaf ‘t Schenkeltje, aanwezig 9.05 uur.
De bus vertrekt om 14.45 uur in Sliedrecht terug naar ‘t
Schenkeltje. De kinderen hoeven géén eigen eten en
drinken mee te nemen, dit wordt verzorgd. Graag een
verschoningssetje kleding meegeven in een rugzak als uw kind weleens een ‘ongelukje’
heeft.
De kinderen van de groepen 2/3 t/m 7 gaan naar Archeon in Alphen
aan den Rijn. Vertrek 8.45 uur vanaf ‘t Schenkeltje, aanwezig 8.35
uur. De bus vertrekt in Alphen aan den Rijn om 15.15 uur terug
naar ’t Schenkeltje. De kinderen nemen zelf in hun rugtas iets te
eten/drinken en een lunchpakket mee. Geld meenemen om iets te
kopen mag ook, maar niet meer dan €5,-.
De kosten voor de schoolreisjes bedragen voor de kinderen van groep 1 – 7 €25,-. Verderop
in deze nieuwsbrief leest meer over de betaling.

Kinderboekenweek/Voorleesontbijt/Bruna
De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘Reis mee’.
Hier zullen we op verschillende manieren aandacht aan besteden. We starten op woensdag
2 oktober met elkaar in de hal.
Op vrijdag 4 oktober houden we ons jaarlijkse voorleesontbijt. De kinderen ontbijten
tussen 8.30 uur en 9.00 uur in hun eigen groep.
Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen ontbijt meenemen!
Tijdens het ontbijt leest een gast de kinderen voor.
Donderdag 10 oktober houden we een voorleeswedstrijd. Naast deze schoolbrede
activiteiten zullen we in de groep aandacht hebben voor boeken, lezen en veel voorlezen!
Koopt u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna? Wilt u de kassabon aan
de juf of meester geven? Als school ontvangen wij, bij inlevering van de bonnen, een
waardebon om met korting kinderboeken te kopen. Van harte aanbevolen!
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Vanuit de OR

‘De ouderraad van De Bouwsteen is weer enthousiast van start gegaan in het nieuwe
schooljaar...’
We zijn als school en ouderraad overgestapt op een digitaal betalingssysteem. We gaan
gebruik maken van WIS collect. Via WIS collect ontvangt u binnenkort een email waarin een
directe link staat om via IDeal de betalingen voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage en het
schoolreisje te voldoen.
Via de onderstaande link komt u bij een informatievideo over de werkwijze van WIS collect.
https://vimeo.com/133035617
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Belangrijke data september/oktober 2019
-

Dinsdag 24 september 19.30 uur: informatieavond diverse thema’s.
Donderdag 26 september: schoolreis voor de groepen 1 t/m 7.
Vrijdag 4 oktober: voorleesontbijt.

In de bijlage
In de bijlage vindt u
- een flyer van district Hoekse Waard KNSB (schaatsvereniging).
- de informatiebrief over de typecursus van Gigakids.
- een brief van de NLS.
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