
Nieuwsbrief 8 
20-12-2019 

 
Vanuit de directie 
Het eerste deel van het schooljaar zit erop. We 
kunnen terugkijken op een goede tijd. Niet dat 
er alleen maar goede dingen gebeuren, maar 
wel dat we samen één zijn. Het team van De 
Bouwsteen is een hecht, professioneel team. 
Als het privé niet mee zit, zijn we er voor 
elkaar en feestjes vieren we met elkaar. En zo 
gaan we ook met alle kinderen op school om. 
Bij het ene kind lijkt alles vanzelf te gaan, een 
ander kind heeft thuis problemen of zit niet 
lekker in zijn of haar vel. Voor alle kinderen 
afzonderlijk werkt het team van De Bouwsteen 
hard, om ieder kind een goed gevoel te geven 
en hen iedere dag iets te leren. Het is dan zo 
ontzettend fijn als je van een ouder als team 
deze waardering krijgt, waarbij in een 
prachtige brief als slot staat: ‘Merci voor jouw 
harde werk!’.  
 
Gisteren hebben we met alle kinderen het 
Kerstfeest mogen vieren. De Bijbel vertelt dat 
God het licht maakte in een donkere nacht. 
Dat is een wonder. Er wordt ook verteld dat 
God van mensen houdt. Dat is nog een groter 
wonder. En er wordt verteld dat Jezus geboren 
werd, het licht van de wereld. Dat is een 
wonder boven wonder. 
Ik wens dat wij een Lichtje voor elkaar mogen 
zijn. En voor degene waarbij het op dit 
moment donker lijkt: ik hoop dat ook u het 
Licht kunt zien.  
Ik wens u fijne feestdagen toe! 
 
Renate Vliet 
 

Onderwijskundig  
Eerste bel 

Aan het begin van het schooljaar hebben we de eerste bel verschoven van 8.20 naar 8.25 uur. Net 
zoals in de middag, hebben de kinderen 5 minuten om van het plein in de klas te komen. We zien 
echter dat het ‘s ochtends niet haalbaar is om te starten met de lessen om 8.30 uur. ‘s Middags zijn 
de overblijfkinderen al binnen, ‘s ochtends komen alle kinderen tegelijk.  
Na de kerstvakantie zal de schoolbel weer om 8.20 uur gaan, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen 
starten.  
 
Chromebook 
Vanaf groep 5 werken de kinderen met een ‘eigen’ Chromebook. Helaas zien we dat niet alle 
kinderen daar zorgvuldig mee omgaan. Alle spullen die de kinderen op school gebruiken hebben zij in 
bruikleen. In de schoolgids hebben we het als volgt omschreven: De kinderen krijgen een aantal 
dingen van school in bruikleen. Wij gaan ervan uit dat kinderen hier zorgvuldig mee omgaan. Als deze 
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vervangen moeten worden vanwege onzorgvuldig gebruik door de leerling, brengen we dit bij u in 
rekening. Hierbij denken wij vooral aan meubilair en een Chromebook van €350,-. 
Wilt u met uw zoon/dochter bespreken zorgvuldig met het Chromebook om te gaan? In de klassen 
doen we dat natuurlijk ook! 
 

Identiteit 
Collecte 
Wat hebben we een fijne viering met elkaar gehad, waarin we veel gezongen hebben en geluisterd 
naar het kerstverhaal. Wat mooi dat we iets hebben kunnen doen voor kinderen die het minder goed 
hebben. Het doel van de collecte was het Happy Rock Center. De opbrengt van de collecte is 423,95 
euro. Hartelijk dank!  
 

In de media 
- Mooie en ingetogen kerstviering.  
- Jong en oud aan het kerst knutselen.  
- Het Bouwsteenkoor gaf het eerste optreden.  
- Op 24 december zullen er lichtjes op oorlogsgraven geplaatst worden door leerlingen van de 

groepen 8.  
- De groepen 8 hebben geleerd hoe ze een escapebox moeten ontwerpen.  

 
Planning december/januari 2019 

- 10 januari: kick-off afvalvrije school 
 
 
 
 

Het team van De Bouwsteen wenst u…  

 

 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10563-mooie-en-ingetogen-kerstviering
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10543-jong-en-oud-aan-het-kerst-knutselen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10481-bouwsteenkoor
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10418-lichtjes-op-oorlogsgraven-door-leerlingen-van-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10418-lichtjes-op-oorlogsgraven-door-leerlingen-van-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10418-lichtjes-op-oorlogsgraven-door-leerlingen-van-de-bouwsteen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10386-escape-box-ontwerpen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10386-escape-box-ontwerpen
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Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- een uitnodiging voor de ‘Late Night Teens’ 
- een flyer met allerlei leuke activiteiten georganiseerd door Hoeksche Waard Actief  
- een uitnodiging voor het oliebollentoernooi georganiseerd door ZVS  
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