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Vanuit de directie 
In de vorige nieuwsbrief gaf ik bij u aan dat ik in verband met een studiereis een week 
afwezig was. Vorige week was ik met mijn opleidingsgroep in Schotland. We gingen 
onderzoek doen naar het waardegericht leiderschap van de schoolleider. De Schotse 
overheid heeft de waarden hoog in het vaandel staan en vindt dat alle scholen daar expliciet 
aandacht aan moeten besteden. Indrukwekkend was de school in Glasgow, die stond in een 
achterstandswijk, waarvan de thuissituaties van de leerlingen schrijnend was. Wat deed deze 
school om ervoor te zorgen dat kinderen in zichzelf geloofden? Alle leerlingen, met welke 
problemen dan ook, mochten er zijn. De waarden van thuis, kwamen in veel gevallen niet 
overeen met the rights van de school: right to education, right to play, right to be safe and 
right to be listened to. Wat ik zag was dat de kernwaarden van de school duidelijk zichtbaar 
waren en uitgedragen werden door de schoolleider en leerkrachten.  
 
De koppeling van wat ik heb gezien en De Bouwsteen: 
Als er sprake is van een goede samenwerking met ouders en we als school duidelijk zijn in 
waar wij voor staan, dan bereik je het meeste bij de leerlingen.  
De vier afspraken die wij hebben gemaakt zijn: 
Op De Bouwsteen 

1. mag iedereen er zijn en is iedereen uniek. 
2. gaan we positief om met elkaar en elkaar spullen. 
3. zijn we een goed voorbeeld voor anderen. 
4. zijn we op school om te leren. 

 
Onze christelijke identiteit is de basis voor deze waarden. We zijn allemaal anders, we zijn 
allemaal uniek en we zijn allemaal kinderen van God. Deze vier afspraken koppelen wij 
vervolgens aan onze sociaal-emotionele methode Kwink. Via de nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gebracht van de Kwink-regel, zodat we met elkaar dezelfde taal communiceren naar 
uw kind.  

 
Ik wens u allen een fijne, ontspannen voorjaarsvakantie toe! 
 
Renate Vliet 
 

Onderwijskundig  
Kwink  
Deze weken staat Kwink 11 centraal. We leren kinderen 
om de rust in zichzelf te vinden. We gaan aan de slag 
met het doen van ontspanningsoefeningen om beter 
met stress te kunnen omgaan. 
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Voorstellen  
Beste ouders, 
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Linda Jonkman en ik werk 
vanaf 17 januari op dinsdag en vrijdag als zij-instromend leerkracht in 
groep 3/4. Ik woon zelf in Puttershoek met mijn man en onze drie 
zoons. Ik heb altijd in het onderwijs willen werken en besloot nu dan 
eindelijk de overstap te maken. En ik geniet er elke dag van! Het 
onderwijs is niet nieuw voor mij. Ik werk inmiddels 15 jaar voor het 
onderwijs als adviseur en als ontwikkelaar van onderwijsmaterialen, 
zoals Nieuwsbegrip. Ook een erg leuk beroep, maar ik was toe aan een 
nieuwe stap. Onder begeleiding van juf Corrie ga ik hard mijn best 

doen om dit prachtige beroep zo snel mogelijk helemaal onder de knie te krijgen! Ik hoop u 
snel te mogen ontmoeten!  
 
Vanuit het koor 
Op zondagmiddag 8 maart zingen de kinderen van het Bouwsteenkoor de sterren van de 
hemel in... Oud-Beijerland!  
We hebben iedere week keihard geoefend. Wil jij zien wat we kunnen en bij ons eerste 
officiële optreden, buiten de schooldeuren, aanwezig zijn? Kom dan samen met je ouder(s) 
naar de Kids Special in de EGHW in Oud-beijerland! Zie de flyer (onderaan) voor meer info. 
Tot dan!?  
 

In de media 
- Noa deed mee aan de voorleeswedstrijd in de Hoeksche Waard.  
- Het thema van de groepen 8 voor kamp is bekend gemaakt.  
- Vanuit de groeiklas: jong geleerd en jong gedaan. 

 
Het team van De Bouwsteen wenst u een… 

 
 
Informatie van anderen 
Hieronder vindt u…  

- een uitnodiging voor een informatieavond over pleegzorg door Horizon Pleegzorg. 
- een uitnodiging voor de Kids Special in de EGHW in Oud-Beijerland.  
- een flyer met vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief.  
- een flyer van de VakantieBijbelKlub in Strijen. 

 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/11533-noa-in-de-voorronde
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/11472-thema-kamp-groepen-8-bekend
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/11452-jong-geleerd-en-jong-gedaan
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/11452-jong-geleerd-en-jong-gedaan
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Bericht van Horizon Pleegzorg  
Gaat u het avontuur van pleegouderschap aan? Horizon Pleegzorg is op zoek naar 
pleegouders. Komt u op dinsdagavond 10 maart naar de voorlichtingsavond in 
Oud-Beijerland? Tijdens deze voorlichting krijgt u alle informatie om een goede 
keuze te kunnen maken of pleegouderschap bij u past. Help een kind zo thuis 
mogelijk op te groeien! Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals 
crisispleegzorg, deeltijd pleegzorg, weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor 
onbepaalde tijd. Dus altijd een vorm die bij uw gezinssituatie past. U kunt ook vragen 
stellen aan een ervaringsdeskundige. Meer informatie lezen en opgeven kan via: 
www.horizon.eu/pleegzorg of neem vrijblijvend contact op met Marinka Slot via: 
marinka.slot@horizon.eu 
 
De avond start om 19.45 uur en rond 21.15 uur sluiten we de avond af. Vanaf 19.30 
uur is er inloop. Het adres is Wiardi Beckmanstraat 32, 3262 VP Oud-Beijerland. 

 

 

 

http://www.horizon.eu/pleegzorg
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