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Vanuit de directie 
Wij zijn het schooljaar ‘goed’ gestart. De meeste kinderen zijn gelukkig gewoon op school, 
een enkele leerling moet in verband met de Corona-maatregelen helaas thuis blijven met 
een verkoudheid. We voeren hierin nog hetzelfde beleid als voor de zomervakantie. Heb je 
een van de Coronaklachten, dan blijf je thuis. Personeelsleden met klachten blijven ook thuis 
en werken vanuit huis als dat mogelijk is. Nadat zij getest zijn en wanneer de test negatief is, 
dan mogen zij weer aan het werk. Externen mogen nog steeds zo min mogelijk de school in, 
zo proberen we het aantal volwassenen en bezoekers te beperken. We hebben als school 
gelukkig wel wat flexibiliteit in het personeel, maar toch ben ik erg benieuwd wat de herfst 
en de winter ons gaat brengen. We doen er in ieder geval alles aan om het virus buiten de 
school te houden! 
 
Kleuterinstuif 
De kleuterinstuif zoals we dat de afgelopen jaren deden, kan helaas nog niet doorgaan. Op 
dinsdag 6 oktober willen we enkele driejarige peuters, die nog niet ingeschreven zijn op onze 
school uitnodigen. Zij mogen een uur meedraaien in een bestaande kleutergroep. 
De ouders van deze kinderen mogen niet de klas in, maar krijgen dan een virtuele 
rondleiding door de school in het speellokaal. Hiervoor maken we de komende weken een 
film.  
Mocht u niet willen dat uw zoon of dochter op deze film te zien is, geef dit door aan de 
groepsleerkracht van uw kind.  
 
Verlofaanvragen 
Ik heb de afgelopen weken helaas een aantal verlofaanvragen moeten afkeuren. Ik begrijp 
persoonlijk heel goed dat het fijn is om een weekendje weg te gaan met opa en oma, omdat 
ze nog gezond zijn en het nu weer kan. De regels voor verlofaanvraag zijn echter niet 
veranderd. Ik mag alleen in uitzonderlijke gevallen verlof toekennen, daarbij moet ik me 
houden aan de regels die opgesteld zijn via leerplicht. Onderaan het verlofformulier zijn deze 
regels te vinden.  
 

Onderwijskundig 
Aan de ouders van de groepen 3, 4 en 5: 
Onlangs heeft uw kind een brief meegekregen over het onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam naar Bouw! Hierin is toestemming gevraagd om de leesresultaten van uw kind 
anoniem te mogen gebruiken. Zou u dat voor 4 oktober willen doen door dit op de website 
in te vullen? toestemmingsverklaring  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Binnen de school werkt het kwaliteitsteam ouderbetrokkenheid 3.0 (Jeanette, Corrie, Karen 
en Marjolijn) op dit moment aan een plan rondom communicatie. We zijn in gesprek met 
teamleden en ouders om een communicatieplan op te stellen. 

 
 
  

 

https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2017-2018/debouwsteen/ouders/2017-10-262000.Verlofaanvraagformulier%20CSG%20De%20Waard.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/HWOuders2020-2021
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Organisatorisch  
Traject schooltijden 
De MR is dinsdag 2 september bij elkaar geweest in verband met de uitkomst van de peiling 
rondom de schooltijden van voor de zomervakantie.  
Zolang het Coronavirus er nog is, blijven we in ieder geval een continurooster draaien om 
het aantal verkeersbewegingen in en om de school te beperken. Komende maandag komt de 
MR opnieuw bij elkaar.  
 
AVG  
In de bijlage vindt u een excel-bestand over de privacy van uw kinderen. We vragen u dit in 
te vullen en retour te sturen naar meester Luc: l.kok@csgdewaard.nl. Graag de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en) invullen en per vraag ja of nee aankruisen. Bvd.  
 
Zwemrooster 

Dit zijn de voorlopige data:  

Vrijdag 18-9 groep 6b 
Vrijdag 25-9 groep 7a 
Vrijdag 2-10 groep 7b 
Vrijdag 9-10 groep 8a 
Vrijdag 16-10 groep 8b 
 
Verjaardagen 
De verjaardagen vieren we nog hetzelfde als voor de vakantie. De jarige mag natuurlijk 
trakteren in de klas, maar niet naar de andere groepen. Verder graag voorverpakte 
traktaties! 

 
Identiteit 
Bijbelverhalen 
Deze weken vertellen we de verhalen van Mozes uit het bijbelboek Exodus. 
 
Gebedskring De Bouwsteen 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de gebedskring van Basisschool De Bouwsteen. Als 
ouders, vaders en moeders, van kinderen op De Bouwsteen, realiseren wij ons dat christelijk 
onderwijs essentieel is voor de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Maar ook gebed voor 
leerkrachten, ouders en kinderen en allerlei activiteiten is belangrijk! Daarom komt een 
aantal ouders eens per twee weken bij elkaar om te bidden voor de kinderen, ouders en 
eerkrachten. Wij ontvangen gebedspunten van de leerkrachten zelf. Dit kunnen hele 
concrete punten zijn, bijvoorbeeld een ziek kind of grootouder(s). Het kunnen ook algemene 
gebedspunten zijn zoals de sfeer op school, de vergaderingen van de ouderraad of de 
voorbereidingen van de rapportbesprekingen. Ook brengen wij als ouders zelf gebedspunten 
in. Dit zijn punten die wij gehoord hebben in de “wandelgangen” in en om school of wat 
onze eigen kinderen thuis verteld hebben. Wij zouden het fijn vinden als u De Bouwsteen, 
met leerkrachten en kinderen, maar ook de gebedskring zelf mee neemt in uw voorbede. 
Door wat verloop is onze groep het afgelopen jaar kleiner geworden. Heeft u een kind op De 
Bouwsteen en wilt u met ons mee komen bidden, dan bent u natuurlijk ook van harte 
welkom! Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  
Janine van den Boogaard-Scharft  tel. 06-24128753  @: nienbs@gmail.com 
 

 

mailto:l.kok@csgdewaard.nl
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Planning september/oktober 2020 

- Woensdag 30 september: start van de kinderboekenweek 
- Vrijdag 2 oktober: voorleesontbijt  
- Maandag 19 oktober: start van de herfstvakantie 

 

Informatie van anderen: 

- typecursus 
- flyer DOS gymvereniging  
- Opvoeden tijdens de COVID-19-uitbraak 
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Beste ouders, 

Na de herfstvakantie wordt er weer een typecursus gestart voor kinderen van groep 7 

en 8. 

Typen op de computer wordt steeds belangrijker. Voor school moeten kinderen vaak 

verslagen en werkstukken maken. Door de cursus op school te geven, is leren typen 

makkelijker en leuker voor kinderen. Kinderen doen het samen en stimuleren elkaar. 

Omdat je ook thuis veel moet oefenen, heb je thuis een computer met internet nodig. 

De cursus bestaat uit 12 persoonlijke lessen van 45 minuten, waarbij kinderen met 10 

vingers blind leren typen en er goed op de houding en vingerzetting wordt gelet. Daarna 

volgt een examen en krijgen zij bij 100 of meer aanslagen per minuut en (minder dan) 2% 

fout, een diploma. Voor kinderen met dyslexie is er een speciaal programma. De lessen 

vinden plaats op vrijdagmiddag direct na school. Het cursusgeld bedraagt 

€ 159,00 voor 13 lessen (inclusief examen). 

 

De eerste les start op vrijdag 30 oktober 2020, vervolgens op 

6, 13, 20, 27 november 

14, 11, 18 december 

8, 15, 22, 29  januari 

Examen op 12 februari 2021 

 

De lessen zullen direct na school (13:00/13:15 uur tot 14:00 uur) worden gegeven. 

De kinderen kunnen dan hun zelf meegenomen boterham eten en eerst nog even wat 

drinken. U kunt uw kind opgeven via school of via mijn e-mailadres 

gigakidsrotterdam@gmail.com. Vermeld u in de mail dan de volgende gegevens: 

 

de volledige voor- en achternaam van uw kind 

zijn/haar geboortedatum 

op welke school en in welke klas uw kind zit 

telefoonnummer waarop u bent te bereiken 

uw e-mailadres 

eventuele bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden, bijv. dyslexie 

Mocht u  nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: 

Carmencita Smaal, tel. 06-42215180 (na 17:00 uur) of via e-mail: 

gigakidsrotterdam@gmail.com 
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