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Vanuit de directie 
 
De vakantie zit er bijna op.  Ik hoop dat u 
ondanks de Corona beperkingen toch heeft 
kunnen genieten van de vakantie en dat de 
kinderen lekker uitgerust zijn. De gezinnen 
die door ziekte getroffen zijn, wensen wij 
kracht toe. 
Het team van De Bouwsteen is afgelopen 
week  begonnen, alle klassen zijn weer 
gezellig ingericht en we zijn blij dat we 
aanstaande dinsdag de kinderen weer 
mogen begroeten. Het voltallige team van 
De Bouwsteen lijkt aanstaande dinsdag 
gezond te kunnen starten, we doen er alles 
aan om gezond te blijven. 
 
Helaas is het Coronavirus nog steeds met 
nadruk in het land aanwezig, waardoor wij 
als school nog steeds te maken hebben met 
een aantal beperkingen. Er is een aantal 
belangrijke afspraken die wij met elkaar 
hebben gemaakt: 
- Alleen gezonde kinderen en volwassenen 
mogen het gebouw in, bij klachten wordt de 
toegang tot het gebouw geweigerd.  
- Op school zullen we regelmatig handen wassen met de kinderen. 
- Volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand.  
- Alleen noodzakelijke volwassenen, buiten het team van De Bouwsteen mogen in de school, 
na registratie/triage mogen deze externen het gebouw in.  
- Andere volwassenen die de school wel betreden doen dit zoveel mogelijk na schooltijd. 
 
Schooltijden 
Van 1 september tot en met 1 oktober zullen we in ieder geval draaien met de huidige 
schooltijden.  
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 - 
13.00.  
Om 8.15 uur zal de deur opengaan en mogen kinderen de school in. Om 8.30 uur starten de 
lessen.  
Om 13.00 / 14.00 uur eindigt de schooldag voor alle groepen.  
 
Rond 10.00 uur hebben de kinderen een pauze waarbij ze 15 minuten buitenspelen en tijd 
hebben voor een gezonde pauzehap.  
Op de lange dagen hebben de kinderen rond 12.00 uur lunchpauze en tijd om buiten te 
spelen.  
Op de korte dagen krijgen zij rond 12.00 uur nog even de tijd voor een pauzehap.  
 
Aanstaande dinsdagavond komt de MR bij elkaar om te spreken over het structureel 
voortzetten van een continurooster. We houden u hiervan op de hoogte. 
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Brengen / halen kleuters 
De kleuterouders mogen hun kleuter op het plein afzetten, er mogen geen ouders in de 
school. Er mag maximaal 1 volwassene het plein op om uw zoon/dochter op te halen. De 
kleuters worden om 13.00 / 14.00 uur door de leerkracht op het plein naar het 
verzamelbord gebracht. Zorgt u voor de onderlinge afstand van 1,5 m als u staat te 
wachten? 
 
Lopend of op de fiets 
In verband met de verkeersveiligheid vragen we u om lopend of op de fiets naar school te 
komen, naast dat het goed is voor de gezondheid, maakt het dat het ook veiliger is om de 
school. 
 
Tijdelijk gym- en zwemrooster 
In de maand september volgen we het volgende gymrooster, de gymlessen starten direct op 
dinsdag 1 september. De gymlessen worden gegeven door meester Bob en juf Bernice. 
Groep 3 t/m 8 gaat gymmen in de sporthal, de kleuters doen dat op school. 
 

dinsdag - meester Bob sporthal (kleuters speellokaal) 

8.30  groep 5a 
Deze groep start de dag bij de sporthal. 

10.45  groep 1/2a 

12.30 groep 5b 
Deze groep eindigt de dag op school.  

 

donderdag - meester Bob 
en juf Bernice 

sporthal (kleuters speellokaal) 

8.30 groep 3a en 3b 
Deze groepen starten de dag bij de sporthal. 

9.15 groep 6a en 6b 

10.45 groep 1/2b door juf Bernice 
 

11.45 groep 8a en 8b 

12.45 groep 7a en 7b 
Deze groepen eindigen de dag op school.  

 

vrijdag - meester Bob sporthal (kleuters speellokaal) 

8.30 groep 4a Deze groep start de dag bij de sporthal. 

9.45  groep 1/2c 

12.00 - 13.00 uur groep 4b Deze groep eindigt de dag bij de sporthal.  
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Zwemmen  

De groepen 4 gaan zwemmen op woensdag van 8.30 tot 9.15 uur. Dit betekent dat deze 
groepen starten bij het zwembad.  
Op vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 om de beurt zwemmen van 11.30 - 12.15 uur.  
Dit zijn de voorlopige data:  
Vrijdag 4-9   groep 5a en 5b 
Vrijdag 11-9 groep 6a 
Vrijdag 18-9 groep 6b 
Vrijdag 25-9 groep 7a 
Vrijdag 2-10 groep 7b 
 

Planning september 2020 

- Maandag 31 augustus: studiedag onderzoekend leren, kinderen nog vrij 
- Dinsdag 1 september: eerste schooldag 
- Dinsdag 22 september: helaas komt de schoolreis te vervallen 

 

Informatie van anderen: 
- Oma Anny Maijers is enorm verrast door alle kaarten, tekeningen en cadeautjes op 

haar 80e verjaardag. Namens haar: allemaal heel erg bedankt en de hartelijke 
groeten! 

- In juli hebben we 600 euro over kunnen maken naar Stichting Happy Rock, hartelijk 
bedankt! 
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Plukhoek Moekhoek. 
 
Kinderfeestjes!! Het afgelopen seizoen zijn er vele kinderfeestjes gehouden bij Plukhoek 
Mookhoek. Bij ons zijn de kinderen lekker buiten en kunnen ze naar hartenlust ravotten en lol 
maken, terwijl ze toch onder deskundige begeleiding met een natuurwerkstukje naar huis gaan. Het 
feestje wordt vakkundig begeleid, dus ook ‘bijzondere’ kinderen kunnen terecht met hun 
specifieke wensen/behoeften. 
De feestjes kunnen rondom ons plukseizoen worden geboekt: van maart t/m december. Het 
minimaal aantal kinderen is 8. Per 5 kinderen 1 volwassen begeleider. Prijs per kind: €8,75. Al 
naargelang het groeiseizoen kunnen we verschillende arrangementen bieden. Bij elk feestje 
zorgen wij voor siroop en koek. Voor de ouders is er lekkere koffie en (zelfpluk) thee 
beschikbaar. 

Hieronder zie je wat mogelijkheden. Zelf een goed idee? Laat het ons weten! 
maart/april: *Voorjaarsstukje maken/paaseieren zoeken op het terrein. * (Zelf een speurtocht 
uitzetten). 

mei/juni: *Bessensap maken of  bessenjam koken. *Bloemstukje maken op zelf geverfd potje of 
op perenhout met buisjes (dit kan tot november). 

juli/augustus: *Zaadbommen maken van onze eigen zaden (eerst plukken; de zaden vinden). 
*Bramen plukken en daar zelf je jam van maken. 

september/oktober: *Perensap maken (eerst plukken, dan crushen en persen met een sappers), 
maar ook met een sapcentrifuge of slowjuicer. We vergelijken de smaken met elkaar en met het 
sap dat je uit de winkel koopt. Welke is het lekkerst? * Pumpkin Carving. Een mooie grote 
pompoen uit de tuin kiezen, oogsten en deze uithollen/gezichtje uitsnijden. Uiteraard met sfeervol 
kaarsje erin. *Bramen plukken en daar zelf je jam van maken. *Zaadbommen maken van onze 
eigen zaden (eerst plukken; de zaden vinden). 

november/december: *Kerststukjes maken (echt supertof met perenhout of spannende takken) 

Het hele seizoen: *Insectenhotel bouwen. *Vogelvoederplank bouwen. *Nestkastjes bouwen 
(vanaf mei t/m oktober) *Bloemstukje maken in zelfbeschilderd houten potje of op perenhout. * 
(Zelf) een speurtocht uitzetten. *  Marshmallows boven een vuurtje en warme chocolademelk 
maken, etc. 

Pluk de dag! (of een ) 

Claudia 

06-47589979 ( liefst app ) 

Www.plukhoekmookhoek.nl 

 

http://www.plukhoekmookhoek.nl/
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FB/insta: plukhoekmookhoek. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tmp6nC3NgY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tmp6nC3NgY

