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Vanuit de directie 
Afwezig in verband met studiereis 
Volgende week ben ik de gehele week afwezig in verband met een studiereis in het kader 
van mijn opleiding. Mijn vervanging is als volgt geregeld: 
maandag en woensdag: Sari Visser 
dinsdag en donderdag: Patricia Kanters en Larissa Apon 
vrijdag: Marjo van der Vorm 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u bij één van hen terecht.  
 
Verlofaanvragen 
Regelmatig ontvang ik verzoeken tot het aanvragen van verlof. Er zitten veel aanvragen 
tussen die in strijd zijn met de leerplichtwet, deze aanvragen worden afgekeurd. De 
regelgeving is vrij duidelijk en hier moet ik me aan houden. Uitzonderingen maken is niet iets 
wat ik zomaar mag doen. Als u een verlofaanvraag doet, dan moet dat middels het 
verlofformulier, daarnaast heb ik een ‘bewijsstuk’ nodig om toe te voegen (denk aan een 
kopie van een trouwkaart, een werkgeversverklaring waarin staat dat u in geen 
schoolvakantie de mogelijkheid hebt met uw gezin op vakantie te gaan, etc.).  
Hieronder een overzicht: 
Vakantieverlof: dit mag gegeven worden als door de specifieke aard van het beroep van één 
van de ouders, alleen buiten de schoolvakantie een gezinsvakantie gepland kan worden. Dit 
mag éénmaal per jaar, voor ten hoogste 10 dagen en niet in de eerste twee schoolweken.  
Verlof gewichtige omstandigheden:  

- medische afspraken 
- ernstige ziekte van bloed of aanverwanten 
- overlijden van bloed- of aanverwanten 
- verhuizing: 1 dag 
- bijwonen van een huwelijk, ten hoogste twee dagen 
- 25 en 40 jarig ambtsjubileum van ouders / grootouders, ten hoogste 1 dag 
- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders, ten 

hoogste 1 dag 
 
Renate Vliet 
 

Identiteit 
Inmiddels zijn we alweer een week onderweg in de maand februari. In deze maand zingen 
we de volgende liedjes.  

- Het allerleukste liedje.  
- Kom en zie.  
- Jezus, vol liefde.  

 
Jezus vol liefde 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 

Wij prijzen U als onze Heer. 

Kom met Uw kracht, o Heer, 

en vul ons tot Uw eer, 

kom tot Uw doel met ieder van ons. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epOQAdjJIk
https://www.youtube.com/watch?v=M65ybTuLvCU
https://www.youtube.com/watch?v=eV2rThh97-s
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Onderwijskundig  
Werken op het leerplein  
In januari en februari staat het werken op het leerplein centraal. In de klas zijn de doelen 
besproken en wanneer kinderen in de gang werken, nemen zij een 
leerpleinkaart mee. Op de leerpleinkaart staan de volgende regels: 
Ik praat met een liniaalstem. 
Ik praat alleen met de kinderen met wie ik samenwerk.  
Ik blijf aan mijn tafel zitten. 
Ik zorg dat anderen geen last van mij hebben. 
Als ik klaar ben, ruim ik op. 

 

Voorstellen meester Egbert 
Aan mij de schone taak om me door middel van dit stukje aan u voor te stellen.  
Mijn naam is Egbert Vos en ik woon in Dordrecht met mijn vrouw en twee kinderen. In mijn 
vrije tijd vind ik het heerlijk om met jeugd te werken en vandaar ook dat ik een korfbalteam 
train en coach en een keer per maand de leiding heb bij de kleutergroep in onze kerk. Ook 
vind ik het leuk bij de wedstrijden van mijn zoon (korfbal) en dochter (voetbal) te kijken. Als 
er dan nog tijd over is, breng ik die graag door met vrienden aan tafel, terwijl we een goed 
bordspel spelen.  
Ik ben sinds 1 februari aan De Bouwsteen verbonden als leerkracht van groep 7b. In februari 
zal ik dit nog combineren met het werken op De Prins Florisschool in Papendrecht. Dit is de 
school waar ik de afgelopen 13 jaar met veel plezier gewerkt heb als bovenbouwleerkracht. 
Toch was ik na deze mooie jaren toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden bij De 
Bouwsteen waar ik vanaf 1 maart fulltime zal werken. Ik hoop op een mooie tijd in 
's-Gravendeel met zowel collega's, ouders als kinderen.  
 

In de media 
- Brugpiepers praten de groepen 8 bij.  
- Groep 5b leert over handige hulpmiddelen bij beperkingen. 

 

Gevonden voorwerpen 
Bij meester Luc liggen diverse fiets- en huissleutels. Bent u 
er één kwijt, loopt u even langs meester Luc. Wanneer het 
een huissleutel betreft, graag langskomen met eenzelfde 
exemplaar ter vergelijking.  
 

Vacature 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerker(ster) voor  basisschool De Bouwsteen. 
Het gaat hierbij om het schoonmaken van een basisschool, 14 uur per week. Je kunt na 
schooltijden terecht. 
Alle schoolvakanties ben je vrij. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
- korte lijnen en informeel 
- gezellig team van collega's 
- persoonlijke aandacht 
 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10899-brugpiepers-praten-as-opvolgers-bij
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10899-brugpiepers-praten-as-opvolgers-bij
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/10865-leerlingen-leren-over-handige-hulpjes-bij-beperkingen
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Wat verwachten we van jou? 
- je bent enthousiast en wilt alles leren over schoonmaak 
- je ziet details en volgt niet blindelings een werkrooster 
- uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
- je hebt een opgeruimd karakter 
- representatief 
 
Wat kunnen we je bieden? 

● Salariëring per maand op basis van werkervaring, conform het CAO schoonmaak en 
glazenwassersbedrijf. 

● Hier bovenop 8% vakantietoeslag én eindejaarsuitkering; 
● Bij goed functioneren heb je zicht op een vaste aanstelling én diverse 

doorgroeimogelijkheden. 
 
U kunt uw CV en Interesse mailen naar info@fbdw.nl 
Voor meer informatie kunt u contacten met dhr. B.Erdogan via 0641103003 

 
Planning februari 2020 

- 12 februari: de kinderen krijgen hun rapport, in de weken daarna volgen de 
gesprekken 

- 21 februari: studiedag, de kinderen zijn vrij en de voorjaarsvakantie begint 
 

 


