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Vanuit de directie
Start instroomgroep
De huidige kleuterklassen zijn bijna compleet, de laatste kinderen die vier jaar worden,
stromen in de maand januari en februari nog in. Wij staan als Bouwsteen voor goed
onderwijs in overzichtelijke klassen, om deze reden starten wij op 16 maart een
instroomgroep. De kinderen die vanaf maart tot de zomervakantie vier worden, krijgen op
deze manier rustig de tijd om aan school te wennen. Voor de kinderen in de groepen 1-2a,
1-2b en 1-2c betekent het dat zij zich in hun eigen klas verder kunnen ontwikkelen.
De kinderen in de instroomgroep zullen op maandag en dinsdag les krijgen van juf Emy en op
donderdag en vrijdag van juf Denise. Op woensdag zijn de kinderen van de instroomgroep
vrij. Mocht u broertjes/zusjes die voor de zomervakantie nog vier jaar worden, nog niet
hebben opgegeven, dan vragen wij u dit te doen. Mocht u andere peuters kennen die zich
nog niet ingeschreven hebben voor De Bouwsteen, dan hebben we nog plaats!
Nieuwe intern begeleider Larissa
Na de kerstvakantie ben ik gestart als IB'er van de bovenbouw. Graag stel ik me nog even
aan u voor. Mijn naam is Larissa Apon, ik ben 28 jaar en woon samen met mijn man in
Dordrecht. Mijn eerste jaren heb ik in de bovenbouw gewerkt in zowel het speciaal als het
reguliere onderwijs. Ook heb ik de afgelopen jaren als IB'er ervaring op mogen doen.
Momenteel combineer ik mijn werk als IB'er bovenbouw met het werk als groepsleerkracht
op de Oranje Nassauschool in Dordrecht.
De afgelopen weken hebben de collega's me wegwijs gemaakt in het gebouw en de
structuren van de school. Schroom niet om contact te zoeken als er vragen zijn. Ik werk op
dinsdag, donderdag en om de week op woensdag in het IB-kamertje samen met juf Patricia.
Ik kijk uit naar een mooie verdere samenwerking met collega's, u als ouder en natuurlijk de
kinderen.
Nieuwe CAO en staking 30 en 31 januari
Op vrijdag 10 januari jongstleden is er een handtekening gezet onder de nieuwe CAO. Zowel
de werknemers als de werkgevers in Nederland zijn er blij mee dat er een nieuwe CAO is.
Zowel de werknemers als de werkgevers in Nederland vinden het jammer dat er geen
structurele gelden opgenomen zijn om het onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te
maken en om de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs te verkleinen. In
de nieuwe CAO gaat het over incidentele gelden, terwijl er structurele maatregelen nodig
zijn om ons goede onderwijs te behouden en te verbeteren. Dit maakt dat de vakbonden
opnieuw een staking hebben uitgeroepen. Enkele leerkrachten van onze school maken op
vrijdag 31 januari gebruik van hun stakingsrecht. De ouders van deze groepen ontvangen een
aparte mail.

Schoolplein
Groen doolhof bovenbouwplein
Bij het vernieuwen van het plein hoorde ook nog
een doolhof. De kinderen van de bovenbouw
wilden graag een groen doolhof. De boompjes
zijn nog klein en kwetsbaar, we vragen de
kinderen alleen over de paadjes te lopen. Wilt u
als ouder hier ook op letten?
Vorige week heeft firma Brussaard de natuur
speeltuin voor de bovenbouw gerealiseerd.
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We willen de firma Brussaard en stukadoorsbedrijf Roubos hartelijk danken voor de donatie,
waardoor dit mede gerealiseerd kon worden!

Onderwijskundig
Kwink
De komende periode werken we over
vriendschap. We praten met elkaar over
wat is een goede vriend en hoe
onderhoud je vriendschappen?
Afvalvrije school
Op vrijdag 10 januari hebben we de kick
off gehad van ons afvalvrije schoolproject.
Dr. Lamoraal heeft ons die ochtend laten
zien in welke bak ons afval gedaan moet worden. Hij deelde een beker uit, waar we ons
drinken in mee naar school kunnen nemen. Ook heeft hij ons workshops over afval gegeven.
Die ochtend hebben onze eigen afvalredders (uit iedere klas 2) hun plannen bekend
gemaakt. Voor de kleuters hebben zij een memory over afval gemaakt. Voor de hele school
hebben zij allerlei leuke creatieve opdrachten uitgekozen om te maken van afval. Daarnaast
gaan we het afval met een kleinere groep regelmatig controleren.
Ook hangen er overal in de school posters met tips:
- Doe je koek in een bakje i.p.v. een plastic zakje.
- Geen pakje maar een beker.
- Ga zuinig om met papier.
- Maak je afval zo klein mogelijk.
Handige en bruikbare tips!
Helpt u ons mee om minder afval te produceren?
Cito, rapporten en gesprekken
In deze periode bekijken we wat de kinderen allemaal onthouden hebben van de
vaardigheden die ze het eerste half jaar in de lessen aangeboden hebben gekregen,
daarnaast kijken we of de kinderen deze vaardigheden, zelfstandig kunnen toepassen. We
gebruiken hiervoor het observatiesysteem van CITO. Tussen 10 en 20 februari voert u
hierover een voortgangsgesprek met de leerkracht. De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn bij
de gesprekken aanwezig. Wat wilden zij leren, hoe is hun inzet en wat is na een half jaar
daarvan het resultaat? U heeft hierover, of u ontvangt hierover, zeer binnenkort een mail
van de leerkracht voor het inplannen van het gesprek.
Brugklas carrousel
Donderdag 23 januari a.s. organiseren we een zgn. brugklas carrousel voor de groepen 8.
Leerlingen in de groepen 8 staan voor een belangrijk keuzemoment in hun leven: naar welke
school voor Voortgezet Onderwijs ga ik in september?
Wij denken dat informatie uit de eerste hand daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren,
naast proeflessen, kennismakingslessen en open dagen die georganiseerd worden vanuit het
VO.
Daarom hebben we brugklassers van verschillende VO scholen uitgenodigd, leerlingen die
vorig schooljaar zelf nog in groep 8 op De Bouwsteen zaten. (o.a. VO scholen uit Dordrecht,
Oud-Beijerland, Klaaswaal en Rotterdam)
Zij vertellen aan steeds wisselende groepjes iets over hun school en vooral over hun eigen
ervaringen in de eerste maanden 'brugsmurf' zijn.
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Identiteit
Maandliedjes
In de maand januari zingen we de volgende liedjes (klik op de link):
- Hij alleen.
- Mijn hulp is van U Heer
- Het allerleukste liedje
Het allerleukste liedje
“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van jou hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.
Als je eens wist hoeveel ik van je hou”.

In de media
-

Op weg naar een afvalvrije school.
75 jaar vrijheid gedenken op kerstavond.

Planning januari/februari 2019
-

21 januari: groepen 7 naar Rijksmuseum
21 januari - 5 februari: Cito-toetsen worden afgenomen
23 januari: brugklas carrousel voor de groepen 8
31 januari: kleuterinstuif
3 februari: uitnodigingen rapportgesprekken
12 februari: de kinderen krijgen hun rapport

Informatie van anderen
31 januari 2020 organiseert de Oranjevereniging ‘s-Gravendeel de jaarlijkse
lampionnenoptocht!
Vanaf 18.45 uur worden er lampionnen verkocht bij het vertrekpunt. We vertrekken om
19.00 uur vanaf de Hervormde kerk onder leiding van showkorps Juliana. Na het rondje over
dorp is er de gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje! We hopen jullie
allemaal te zien.

