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Vanuit de directie 
De sint is weer in het land! Gelukkig is alles goedgekomen onderweg naar Nederland en 
waren er voldoende kolen om de stoomboot afgelopen zaterdag aan te laten meren. In 
de onderbouw zijn de kinderen enthousiast met het feest bezig. De kinderen van groep 
5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken om er op vrijdag 4 december in de klas een 
gezellig feest van te maken!  
 
Veiligheid in de school  
Niet zo’n leuk bericht, maar wel noodzakelijk. Een veilige school zijn, dat willen we 
allemaal. Voor een veilige school zorg je met elkaar, u als ouder, de kinderen zelf en wij 
als team. Wilt u er als ouders op letten dat als uw kind een zakmes gebruikt voor 
bijvoorbeeld het slijpen van takken, dit niet mee naar school neemt? Wanneer kinderen 
op school een zakmes bij zich hebben, wordt er altijd contact met u als ouder 
opgenomen en worden verdere consequenties met u als ouders besproken.  
 
Veiligheid om de school 
Het schoolplein van school is na schooltijd openbaar terrein, zodat de kinderen uit de 
buurt ook na schooltijd lekker kunnen spelen op het plein. De verantwoording van het 
spelen op het plein ligt bij u als ouder. De teamleden die op school zijn, zijn bezig met 
het uitvoeren van niet-lesgevende taken. Tot 19.00 uur mag het schoolplein gebruikt 
worden, daarna gaat de politie strenger handhaven. We merken dat er veel ruzies, 
vandalisme en vuurwerkincidenten zijn, na schooltijd, maar ook in het weekend. Mocht 
u ongeregeldheden zien, dan kunt u contact opnemen met de politie. Ook hiervoor 
geldt: laten we met elkaar zorgen voor een veilige omgeving. 
 
Uitgewerkte Corona-scenario's  
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u vijf uitgewerkte scenario’s in verband met de 
gevolgen van eventuele Corona-besmettingen op school of in het gezin. Per bouw zijn 
deze scenario’s uitgewerkt. Voor u een handig overzicht over hoe we handelen in het 
geval van besmettingen.  
 

Identiteit 
Opbrengst voor Het Vergeten Kind  
We kunnen u inmiddels vertellen dat we ruim 700 euro hebben opgehaald voor Het 
Vergeten Kind. Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Adoptiekinderen en zendingsproject  
Een ander helpen is altijd goed. De kinderen helpen bijvoorbeeld een klasgenootje met 
een rekensom die niet lukt of doen een boodschapje voor oma. Maar er zijn ook mensen 
die we helemaal niet kennen en toch onze hulp nodig hebben. Daarom steunen we als 
school verschillende zendingsprojecten per jaar, zoals Het Vergeten Kind met Dankdag, 
en hebben we vier adoptiekinderen.  
De komende nieuwsbrieven zullen we de vier adoptiekinderen aan u voorstellen. Zo 
weet u beter wie u helpt.  
Graag brengen wij de potjes die in alle klassen staan nog even onder uw aandacht. De 
opbrengst daarvan gaat naar de adoptiekinderen. De kinderen kunnen hier op iedere 
gewenste dag van de week geld in doen. Zo leren ze dat het goed is om te delen en om 
te zien naar een ander.  
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Onderwijskundig 
Kwink 
De Kwink voor de komende weken is Ken je 
kwaliteiten. Tijdens deze lessen leren kinderen wat 
kwaliteiten zijn en welke ze bij zichzelf herkennen. 
Kinderen die hun eigen kwaliteiten kennen, hebben 
meer zelfvertrouwen en kunnen beter inschatten 
waar hun kracht ligt. Dit kunnen ze gebruiken om bij 
te dragen aan een positieve groep.  

 
Organisatorisch  
Zwemrooster 
De kinderen mogen weer zwemmen!  
24 november: groep 6a 
27 november: groepen 5 
1 december: groep 6b 
 
Actie Veilig Verkeer 16 t/m 20 november: 
De afgelopen week deelden de leerlingen van de groepen 7 en 8 samen met de 
wijkagent en ouderraadsleden oké-kaarten uit om automobilisten bewust te maken van 
veilig parkeergedrag. Gelukkig hielden de meeste automobilisten zich aan de 
verkeersregels, kregen een oké-kaart en hielden we al vaak rekening met elkaar. Het 
was goed om te zien dat de meeste auto’s in de parkeervakken werden geparkeerd, 
auto’s rustig reden, voorzichtig draaiden en keerden en dat de kinderen veilig konden 
uitstappen en zichtbaar waren.  
De verkeersactie met behulp van de kinderen van groepen 7 en 8 is voorbij. De 
wijkagent zal nog regelmatig langs lopen en toezien op de verkeersveiligheid. Laten we 
er met elkaar (automobilisten, school en wijkagent) een veilige schoolomgeving van 
maken. 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. 
 
Sinterklaas 
Schoenzetten: 
Op dinsdag 24 november mogen de groepen 1 t/m 4 hun schoen op school zetten. De 
groepen 5 t/m 8 worden uiteraard niet vergeten.  
 
Sinterklaas op vrijdag 4 december: 
Dit jaar werkt de Sint vanuit huis, toch lijkt het er op dat hij onze school wel een bezoek 
komt brengen. Geen groot onthaal op het schoolplein, maar een vlog die we in de klas 
kunnen volgen. De leerlingen mogen dan ook op de gewone tijd naar binnen en kijken 
het filmpje in de klas.  
Als uw kind een allergie heeft, wilt u dan zelf iets lekkers meegeven? Alvast bedankt! 
 
Groepen 1 t/m 4: 
De leerlingen mogen op de gewone tijd naar binnen worden gebracht. De groepen 1 t/m 
4 brengen om de beurt een bezoek aan de Sinterklaas in het speellokaal.  
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Groepen 5 t/m 8:  
De groepen 5 t/m 8 mogen hun surprise vanaf 8 uur binnen brengen. Via de ingang bij 
groep 7 naar binnen en via de hoofdingang weer terug naar buiten. Ook zij mogen op de 
gewone tijd vervolgens naar binnen gaan. Zij brengen geen bezoek aan de Sinterklaas, 
maar hebben wel een sportief half uurtje pietengym.  
 
We hopen op een gezellige dag!  
 
Vanuit JOGG 
Vanuit JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Hoeksche Waard is er een onderzoek actief 
naar het voedingsbeleid op de deelnemende basisscholen. Er wordt onderzocht hoe 
zowel de ouders, als de school tegen het huidige voedingsbeleid aankijken en waar er 
eventueel aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Uw mening als ouder is daarom 
erg belangrijk. De link verwijst u door naar een 3-5 minuten durende enquête. Tevens 
wordt er onder alle ingevulde enquêtes een waardebon van de Intertoys (t.w.v. €25,-) 
verloot. 
https://www.survio.com/survey/d/P8H5C1Y7N7I9J5H8Y 
 

Vanuit de MR 
Nieuwsbericht  
Maandag 9 november heeft Bas Bramer als nieuw MR-lid voor het eerst officieel 
deelgenomen aan de MR vergadering. Nadat we afscheid hebben genomen van Patricia 
Riesmeijer en haar hebben bedankt voor haar inzet zijn we van start gegaan. 
  
Aan het einde van dit schooljaar lopen er twee termijnen af, namelijk die van Nicole 
Bezemer en die van Wilco van Straten. Nicole is aftredend en Wilco zal zich herkiesbaar 
stellen. Later dit schooljaar zullen we hier op terugkomen. Houd de mail in de gaten als 
u ook in de MR wilt. 
  
De communicatie en zichtbaarheid van de MR stond afgelopen keer op de agenda. 
Het doel hiervan is na te denken hoe we u als ouder kunnen meenemen/informeren in 
onze besluitvorming. Resultaat hiervan is het pro-actief informeren via dergelijke 
nieuwsberichten als deze, zodat u beter beeld krijgt in hetgeen wij bespreken. De 
bedoeling is dat we als MR na elke vergadering een kort nieuwsberichtje schrijven 
waarin we aangeven wat er besproken is én welke items op de eerstvolgende reguliere 
MR-agenda komen te staan. Overigens worden de verslagen altijd gepubliceerd en zijn 
deze voor u als ouder dus altijd na te lezen. Zie hiervoor de website van CBS De 
Bouwsteen. Helaas is afgelopen periode gebleken dat het beheer van het algemene 
mailadres van de MR niet vlekkeloos ging. We hebben hier bij stil gestaan en vervolgens 
werkafspraken over gemaakt waardoor we dit in de toekomst beter kunnen monitoren. 
  
Vanuit de directie is gemeld dat de aangevraagde subsidie (vermeld in voorgaande 
nieuwsbrief) is toegewezen. Deze subsidie maakt het mogelijk om kinderen extra te 
ondersteunen/begeleiden als gevolg van de Corona-crisis. 
 
 
De nieuwe schooltijden zijn voor ons gevoel nog niet lang geleden ingevoerd. Als MR zijn               
we echter al bezig met de volgende stap, namelijk de evaluatie/peiling welke in voorjaar              
2021 zal volgen. We hebben hiervoor een globaal tijdschema opgesteld met 3 scenario's             

 

https://www.survio.com/survey/d/P8H5C1Y7N7I9J5H8Y
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welke wij in de eerstvolgende reguliere MR-vergadering zullen agenderen. Wordt          
vervolgd. 
  
De directie heeft aangegeven dat zij met het team verschillende scenario's heeft 
besproken in geval van Corona-besmetting. Er zal een stappenplan worden opgesteld 
waarin bijvoorbeeld staat hoe de Bouwsteen handelt wanneer een leerling wegens 
Corona niet naar school kan komen. Dit stappenplan zal worden gedeeld met de ouders.  
   
De ventilatie staat al geruime tijd (vóór Corona) op de agenda. De afgelopen periode is 
door zowel de MR als ook de directie aangekaart bij CSG De Waard om hier iets aan te 
gaan doen. 
Inmiddels is toezegging gedaan dat hierin serieuze stappen worden ondernomen. Wordt 
vervolgd. 
  
De financiële jaarstukken van de OR en van de TSO zijn door de MR beoordeeld en 
uiteindelijk akkoord bevonden. 
  
De eerstvolgende reguliere MR-vergadering zal plaatsvinden op maandag 18 januari. 
Op de agenda zullen dan onder meer staan: 

● Begroting 2021-2022 
● Financieel jaarverslag 
● Planning evaluatie/peiling voorjaar 2021 
● Rooster aftredende MR-leden 

 
Met vriendelijke groet, 
Wilco van Straten, voorzitter MR 
 
Even voorstellen... 
Mijn naam is Bas Bramer. Getrouwd met Nathalie en trotse vader van drie kinderen. Ik 
woon sinds vijf jaar in ons prachtige kildorp. Onze oudste, Lynn, zit sinds kort op De 
Bouwsteen. In het dagelijks leven ben ik senior sales consultants bij Yacht, een 
onderdeel van de Randstadgroep. Hier ben ik voor finance verantwoordelijk voor een 
aantal ministeries. 
 
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in hoe 
bestuurlijke organen werken en acteren. Zo ben ik lid 
geweest van de kerkenraad, bestuurslid geweest bij 
de scouting en heb diverse vrijwilligers rollen gehad. 
Mijn reden om mij op te geven voor de 
medezeggenschapsraad is dat ik mijn nauw betrokken 
voel bij de organisatie, kwaliteit en invulling van het 
onderwijsprogramma voor, onder andere, mijn 
dochter. Mijn verwachting wat ik bij kan dragen aan 
deze Medezeggenschapsraad is een combinatie van 
mijn bedrijfskundige kennis, oprechte interesse en 
gezond verstand. Samenvattend: ik heb er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Bramer 
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Planning november/december 2020 

- 24 november: schoen zetten  
- 4 december: Sinterklaasfeest  
- 17 december: ‘s avonds Kerstfeest in de klas 

 
Informatie van anderen: 
Mad Science: In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de naschoolse cursus 
van Mad Science er aan komt. Vanwege de corona maatregelen, was het niet mogelijk 
om de professor op school te ontvangen voor promotie. Inmiddels is er een filmpje 
beschikbaar. DIt wordt of is in de groepen bekeken. Wilt u uw kind voor Mad Science 
opgeven, dan kan dit tot 1 dec. De lessen vinden plaats op maandagmiddag meteen na 
schooltijd.  
 
Bekijk hier de lessen of klik op het inschrijfformulier. 
 
 
 

 

https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/
https://inschrijven.mad-science.nl/

