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Vanuit de directie 
De zomervakantie lijkt al ver weg, met al die regen die op dit moment valt is het echt 

herfst. Regenpakken aan, onder de paraplu en gaan. Als u uw (klein)zoon of 

(klein)dochter met de auto brengt, vraag ik u rekening te houden met de 

verkeersregels en te parkeren in de vakken die daarvoor bestemd zijn. Laten we er met 

elkaar voor zorgen dat het een veilige schoolomgeving is!  

 

Terugblikkend op de eerste maand is er alweer veel gebeurd: we zijn gestart met de 

opening van het prachtige schoolplein, in alle groepen zijn weer nieuwe afspraken 

gemaakt om er met elkaar voor te zorgen dat we een leuk en leerzaam schooljaar 

hebben, we leren volop nieuwe dingen, de omkeergesprekken zijn gevoerd, we 

hadden de workshopavond waarin verschillende thema’s centraal stonden, we leggen 

extra nadruk op bewegen op het plein, we zijn op schoolreis geweest en nu zijn we het 

lezen extra in het zonnetje aan het zetten in de kinderboekenweek.  

Een afwisseling van zowel leuke, als leerzame activiteiten. Dit alles om ervoor te 

zorgen dat we uitdagend, goed onderwijs bieden, waarin uw zoon of dochter zich met 

plezier kan ontwikkelen.  

 

Renate Vliet 

 

Kwink 
In de klassen werken we met elkaar over positieve communicatie. Over: Aanleren van 

invoelende en weloverwogen communicatie met behulp van een basistechniek die 

kinderen vaker kunnen toepassen. In de bijlage is de ‘Kwinkslag’ te vinden, daarop 

wordt duidelijk hoe dit werkt.  

 

 

Vanuit de peutergroep  
Inmiddels zit de peutergroep van Kidspalace alweer 2 jaar in de Bouwsteen. We zijn 
begonnen met 2 kinderen en zijn ondertussen uitgegroeid naar 32 kinderen, verdeeld over 5 
ochtenden. 
Sommige groepen zitten zelfs vol en is er pas weer plek na de zomervakantie. Mocht u uw 
peuter bij ons willen laten spelen, dan raden wij u aan om hem of haar alvast in te schrijven,  
zodat u tegen de gewenste tijd een plekje heeft voor uw peuter.  
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Mocht u interesse hebben, loop gerust eens langs dan kunnen wij u meer vertellen en kunt u 
met eigen ogen zien hoe het er bij ons uitziet.  
 
Met vriendelijke groet, 
juf Janneke en juf Judith 

 

Opening van de kinderboekenweek  
Woensdag is de kinderboekenweek 'officieel' begonnen. Deze keer werd het geopend door 
juf Marjo en juf Annemarie. Meester Wilko en Noa uit groep 8 lazen een verhaal voor en we 
zongen het liedje van Kinderen voor Kinderen: 'Reis mee.' 
Als je in de week van 2 t/m 13 oktober een boek bij de Bruna koopt en je levert het bonnetje 
in op school, dan mogen wij als school ook boeken 
kopen met een leuke korting. Een mooie 
win-winsituatie! 

 

  
 
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor leesbevordering, 
leesplezier èn voor sociale vaardigheden!  
 
In het kader van de Kinderboekenweek hadden alle groepen gast-voorlezers op bezoek. 
Terwijl de kinderen hun ontbijtjes op peuzelden, lazen de gasten voor uit boeken die te 
maken hadden met het thema "Reis mee". 
Zo was de voorzitter van de Oranjevereniging 's-Gravendeel, Johan Tuk te gast in groep 8b 
en las Bert Tuk, voorzitter van het College van Bestuur van csg De Waard, voor in groep 8a. 
 

 



Nieuwsbrief 3  
04-10-2019 

Op school wordt stevig ingezet op het promoten van lezen; Er is een groot aanbod van 
boeken in elke klassenbieb en in de methode technisch lezen is veel aandacht voor 
leesbevordering en boekpromotie. Volgende week is er een voorleeswedstrijd in de groepen 
3/4, 5/6 en 7/8. 

 
Vanuit de groepen 8 
Van 7 tot en met 11 oktober doen de groepen 8 mee aan de Week van de 
Pauzehap, een lesprogramma van Ik eet het beter. Ik eet het beter is een educatief 
platform van Albert Heijn.  
Tijdens de Week van de Pauzehap leren en ervaren leerlingen hoe lekker en leuk het is om te 
kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een 
verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen 10-uurtje mee 
te nemen. Op vrijdag 11 oktober is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond 
tussendoortje. Het is leuk als uw kind zelf met een suggestie komt. U kunt uw kind daarbij 
stimuleren om een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een 
bijzondere fruitsoort of een aparte groentesnack. Let er op dat uw kind het die vrijdag 
meeneemt naar school. 
 

Schoolkorfbaltoernooi in de herfstvakantie 
Op woensdagmiddag 23 oktober organiseert korfbalvereniging ADO weer een 
schoolkorfbaltoernooi. Iedereen kan meedoen want korfbal is voor jongens en meisjes! 
Opgeven bij juf Britt of meester Bob. Aanmeldformulier in de bijlage.  
 

Lege statiegeldflessen inleveren 
Jacqueline Nemmers (moeder van Daniëlle Nemmers, oud- leerling van onze school) vraagt 
aan de kinderen van De Bouwsteen om volgende week lege statiegeldflessen mee naar 
school te brengen. Zij gaat naar Lesbos toe om hulp aan vluchtelingen te bieden. Zie voor 
verdere uitleg de bijlage, toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  
 

Belangrijke data oktober 2019 

- 7 - 20 oktober: adviesgesprekken groep 8.  
- 21 - 25 oktober: herfstvakantie.  

 
In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- de Kwinkslag.  
- het inschrijfformulier voor het schoolkorfbaltoernooi. 
- een flyer van de kinderbijbelclub.  
- een flyer van Kwadraad. Op 29 oktober start er een assertiviteitstraining voor 

volwassenen in Oud-Beijerland. 
- de brief over de actie lege flessen. 

 

 


