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Vanuit de directie 
Allereerst start ik met het geven van een compliment. Een compliment voor u als ouder.  
We leven in een roerige tijd, er zijn veel regels/afspraken die opeens aangepast worden. Wat 
is het dan fijn dat we een positieve oudergroep hebben, ouders die meedenken en 
meewerken. Hartelijk dank daarvoor! 
Er zijn goede, digitale oudergesprekken gevoerd tussen u als ouder en de leerkracht van uw 
kind, waar soms ook de intern begeleider bij aan is geschoven. Dit alles om u te zien, te leren 
kennen en daardoor het beste onderwijs voor uw kind te realiseren. Onze visie op goed 
onderwijs hebben wij als volgt geformuleerd:  
Wij geloven dat goed onderwijs zich richt op drie domeinen: kennis en vaardigheden, 
zelfbewustzijn en maatschappelijke vorming. De verbindende factor in de organisatie is de 
leerlingenzorg. De basis is het schoolklimaat waar kinderen zich veilig, prettig en geborgen 
voelen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen school, ouders en leerlingen leidt 
tot een goede ontwikkeling van het kind, waardoor ons motto ‘plezier in leren doet leren’ 
optimaal tot zijn recht komt. 
 
Ook in deze tijd doen wij er als team alles aan om te werken vanuit onze visie op goed 
onderwijs voor uw zoon of dochter! 
 
Nieuw protocol en beslisboom 
Na de persconferentie van vorige week vrijdag is er een nieuw protocol en een nieuwe 
beslisboom opgesteld. Op de site www.weeropschool.nl staan de nieuwe protocollen. In 
overleg met de MR maken wij, wanneer nodig, nieuwe afspraken voor onze school. Het 
protocol is een handreiking voor het onderwijs. Met de gemeente, het bestuur en de MR 
worden afspraken voor onze school gemaakt. Ons uitgangspunt is ten alle tijden om goed en 
veilig onderwijs te verzorgen. Voorlopig blijven wij de afspraken hanteren die we aan het 
begin van dit schooljaar hebben gemaakt.  

 
Traject nieuwe schooltijden 
Zoals u weet loopt het huidige rooster tot 1 oktober. In overleg met de MR hebben we 
besloten het huidige rooster nog een keer te verlengen, met als streven na de herfstvakantie 
te starten met een rooster wat vervolgens geldt voor de rest van het schooljaar. We streven 
ernaar een rooster te creëren waarin we goed onderwijs kunnen geven in alle groepen, maar 
waar ook tijd en ruimte is voor creatieve vakken en projecten. In het huidige rooster is die 
tijd en ruimte er onvoldoende, met name voor de groepen 5 - 8. Behalve het 
onderwijsinhoudelijke rooster moeten we ook rekening houden met zo min mogelijk 
verkeersbewegingen in en rondom de school, het organiseren van pauzes voor de 
leerkrachten en de samenwerking met onze opvangpartners Kidspalace en Kivido.  
Aanstaande maandag komt de oudergeleding van de MR bij elkaar om het gegeven voorstel 
vanuit het team van De Bouwsteen te bespreken. Volgende week zal de MR u op de hoogte 
brengen van het verdere traject.  
Tot de herfstvakantie draaien wij door met de huidige schooltijden, we streven ernaar na de 
herfstvakantie een definitief rooster voor schooljaar 2020 - 2021 te starten.  
 
Renate Vliet 
 
 

 

 

http://www.weeropschool.nl/
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Identiteit 

Maandlied 
Afgelopen weken zongen we het lied ‘Ik wil vandaag alleen maar zingen’ in de klassen. Als u 
op de link klikt, kunt het lied beluisteren.  
 
‘Ik wil vandaag alleen maar zingen ik ben ontzettend blij 
de reden is eenvoudig God zorgt altijd voor mij 
ik wil dansen ik wil zwaaien ik wil stampen op de grond 
en aan het einde van dit liedje draai ik een keer in het rond’ 
 

Stichting Droomhuis Hoeksche Waard 

Stichting Droomhuis Hoeksche Waard is een kleinschalig wooninitiatief voor negen jonge 
mensen met een verstandelijke beperking. De betrokken ouders van deze jongeren hebben 
in december 2019 een stichting opgericht om voor hun kinderen een veilig en warm thuis te 
realiseren. Een plek, waar je vanuit veiligheid kunt groeien. 
 
Deze negen jongeren dromen van een mooie en fijne woonplek. Ze hebben allemaal een 
verstandelijke beperking en sommigen een (lichte) motorische beperking. Ze hebben de 
leeftijd (in 2020) tussen de 15 en 26 jaar en zijn allemaal opgegroeid in de Hoeksche Waard. 
Al jaren kennen zij elkaar door school, sport en andere hobby’s die ze met elkaar delen. Het 
is goed om deze prettige verbondenheid voort te kunnen zetten in een gezamenlijk 
wooninitiatief. We hopen dat dit mooie huis gerealiseerd is in 2025. 
 
Om dit te realiseren en er echt een droomhuis van te maken is veel geld nodig. Vanaf deze 
week t/m 1 november is Stichting Droomhuis het goede doel waarvoor lege flessen 
ingeleverd kunnen worden bij de AH. Wij hopen natuurlijk op veel lege flessen en daardoor 
op een mooie opbrengst. Om dit te realiseren is het fijn als de kinderen van De Bouwsteen 
de lege flessen meenemen naar school en willen inleveren bij de hoofdingang. Hannah, zus 
van één van de jongeren, zit in groep 8.  
 
Kinderdankdagdienst 2020 -online- 
Al heel veel jaar organiseert De Bouwsteen samen met kinderen van De Schelf en de drie 
kerken de kinderdankdienst op dankdag. Een dienst waarin we God danken voor alles wat 
groeit en bloeit en wat we iedere dag van Hem mogen ontvangen. 

Dit jaar zal de dankdienst helaas niet in zijn gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden. De 
Corona maatregelen laten niet toe dat we met meer dan 100 mensen in de kerk 
samenkomen. En ook ons jaarlijkse bezoek aan Immanuel, om te zingen en fruitmandjes te 
brengen, zal niet doorgaan.  

Daarom gaan we dit jaar online. We zijn als commissie druk bezig met een onlinedienst. 
We hopen op een mooie dienst, die de kinderen in de klas gaan meebeleven. 
Het thema van deze dienst is: GEMIST?! 
Voor het collectedoel wordt een organisatie gekozen voor kinderen in Nederland die het 
moeilijk hebben. Kinderen die vergeten worden, verwaarloosd of mishandeld. 
 
We houden jullie op de hoogte!  
Met vriendelijke groeten, de kinderdankdagcommissie 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9sRVOfLmsI&feature=youtu.be
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Onderwijskundig 
Kinderboekenweek  
Op woensdag 30 september start de kinderboekenweek. We duiken de geschiedenis in met 
het het thema: En toen? 

 
 
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 
3 mogen op woensdag 30 
september verkleed naar school 
komen.  
Het voorleesontbijt houden we op 
vrijdag 2 oktober. De kinderen 
nemen, naast de pauzehappen, 
ook een ontbijtje mee naar 
school. Direct om 8.30 uur 
worden zij voorgelezen door de 
leerkrachten terwijl de kinderen 
lekker eten. Ook op de andere 
dagen zal er extra aandacht zijn 
voor lezen. Groep 8 leest voor bij 
de kleuters en er wordt een 
voorleeswedstrijd gehouden. Om 
het lezen thuis te stimuleren 
heeft de Bruna een leuke actie: 
Spaar voor schoolbieb-boeken. 
Lever uw bonnetje in op school en 
De Bouwsteen kan met korting 
nieuwe boeken bestellen. Van 
harte aanbevolen!  
 

 
 
 
 
 
 
Kwink 
In de afgelopen weken zijn we bezig geweest met het maken van groepsafspraken voor een 
veilige groep.  
 
Groepsvormingslessen 
Voor de groepen 5 t/m 8 vinden er groepsvormingslessen plaats, gegeven door dramadocent 
Erwin van Heusden.  
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Organisatorisch  
Vestje of trui mee 
In de lokalen moeten we zoveel mogelijk de ramen open laten voor de ventilatie, maar 
doordat het frisser wordt, is het fijn als de kinderen een warm vestje of trui meebrengen.  
 
Rookvrij schoolterrein 
Eigenlijk is iedereen het er over eens: kinderen horen les te krijgen in een gezonde 
omgeving. Per 1 augustus 2020 zijn alle onderwijsterreinen rookvrij. Een rookvrij 
onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, personeel, ouders en bezoekers, 
zonder uitzonderingen. Bij een rookvrij onderwijsterrein gaat het om de buitenruimte die tot 
de school behoort. Voorheen was dat het schoolplein, we vragen u nu om ook buiten het 
officiële onderwijsterrein niet te roken. Willen de enkele rokers rondom de school 
meewerken aan een rookvrije generatie? 
 
Kleuterinstuif 
Op dinsdag 6 oktober willen we peuters van drie jaar en ouder, die nog niet eerder op een 
kleuterinstuif zijn geweest, uitnodigen op onze school. Zij mogen dan komen kijken op de 
“echte” basisschool en een uurtje mee spelen en werken met de kleuters van groep 1-2! 
Terwijl uw kind in de kleutergroep is, krijgt u een virtuele rondleiding. Wij vertellen u graag 
over hoe wij het onderwijs vorm geven en over de sfeer op school. 
 
AVG - nogmaals -  
In de bijlage vindt u een excelbestand over de privacy van uw kinderen. Wilt u, als u dit nog 
niet gedaan heeft, dit invullen en retour 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 2-10 groep 7b 
Vrijdag 9-10 groep 8a 
Vrijdag 16-10 groep 8b 

 
Planning september/oktober 2020 

- Woensdag 30 september: start van de kinderboekenweek 
- Vrijdag 2 oktober: voorleesontbijt  
- Dinsdag 6 oktober: kleuterinstuif  
- Maandag 19 oktober: start van de herfstvakantie 

 

Informatie van anderen: 

- Informatie typecursus: na de herfstvakantie start op school een typecursus. Van 
harte aanbevolen voor de kinderen uit groep 7 en 8! 

- Flyer van de schaatsvereniging Hoekse Waard 
 
 

 

mailto:l.kok@csgdewaard.nl
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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 

 

 

mailto:gigakidsrotterdam@gmail.com
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