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Vanuit de directie 
Hij kwam, hij kwam, die goede, beste Sint! 
Vol spanning keken we vanmorgen uit naar de Sint. Hij had naar school gebeld om 
afspraken te maken voor vandaag, maar opeens werd de verbinding door een Piet 
verbroken, ik hoorde nog net: “Hij komt niet, hij is negatief!” Dit alles was net gefilmd, 
zodat alle kinderen toch de Sint konden zien komen. Jack en Jurre uit groep 8 kwamen 
direct naar mij toe. En gelukkig…..om 8.40 uur kwam de Sint, met drie Pieten toch aan 
bij de Lindehof. Sint heeft met zijn Pieten een rondje langs de school gedaan en is 
daarna naar het speellokaal gegaan. De kinderen van groep 1 tot 4/5 hebben heerlijk bij 
de Sint en Pieten, op afstand, maar niet minder leuk, een feestje gevierd!  
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben allemaal prachtige surprises gemaakt, wat een 
werk!  
Sommige kinderen waren vandaag ziek of in quarantaine, sommigen hebben via het 
digibord meegedaan met de klas. Natuurlijk minder leuk, maar fijn dat ze er toch bij 
konden zijn!  
 
Ondanks de Corona maatregelen kijken we terug op een feestelijke Sinterklaasochtend! 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrhsOOYZ0NI&app=desktop
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Instroomgroep  
Na de voorjaarsvakantie starten we weer een instroomgroep op! Kinderen die tussen de 
voorjaars- en zomervakantie vier jaar worden, komen in de instroomgroep. Juf Denise 
(maandag en dinsdag) en juf Emy (donderdag en vrijdag) hebben er alweer heel veel zin 
in om met de jongste kinderen te starten. Op woensdagochtend zijn de kinderen van de 
instroomgroep vrij. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de instroomgroep. Kent u 
kinderen die nog voor de zomervakantie vier jaar worden en graag naar De Bouwsteen 
willen komen, laat hen contact opnemen met Renate Vliet of Sari Visser.  
 

Identiteit 
Kerst 
Donderdag 17 december vieren we met de kinderen het Kerstfeest in de klas. De 
kinderen komen laat in de middag of in de avond naar school en daar zullen we met 
elkaar een kerstviering houden. In iedere groep wordt met de kinderen een mooie 
viering voorbereid! 
Er worden drie vieringen gehouden van drie kwartier, met steeds een half uur ertussen, 
zodat u als ouders met niet teveel tegelijk bij de school bent. We vragen u om met één 
persoon uw kind te brengen en weer op te halen op de toegewezen plaats. Daar worden 
de kinderen door de leerkracht opgehaald en na afloop weer teruggebracht. 
 
Groepen 1/2 en 3 van 17.00 tot 17.45 uur. 
Verzamelen om 16.50 uur  
Groep 1/2a Kerkplein achter de kerk 
Groep 1/2b Gehandicaptenparkeerplaats voor de kerk 
Groep 1/2c Parkeerplaats voor BSO Kidspalace 
Groep 3a Parkeerplaats naast BSO Kidspalace 
Groep 3b Parkeerplaats tegenover BSO Kidspalace 
 
Groepen 4, 5 en 6 van 18.15 tot 19.00 uur. 
Verzamelen om 18.05 uur 
Groep 4/5 Gehandicaptenparkeerplaats voor de kerk 
Groep 4a Parkeerplaats voor BSO Kidspalace 
Groep 5a Parkeerplaats naast BSO Kidspalace 
Groep 6b Parkeerplaats tegenover BSO Kidspalace 
 
Groepen 7 en 8 van 19.30 tot 20.15 uur.  
Om 19.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen naar binnen.  
 
Collecte Droomhuis 
De Kerstcollecte bestemmen we voor Stichting Droomhuis (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. Mart Kooren, broer van 
Hannah uit groep 8 hoopt daar ook te gaan wonen). 
 

 



Nieuwsbrief 8 
4-12-2020 

 
 
Organisatorisch  
Zwemrooster 
Dinsdag 8 december     13.45-14.30 groep 8a 
Vrijdag 11 december     11.30-12.15 groep 7b 
Dinsdag 15 december   13.45-14.30 groep 8b 

 
Onderwijskundig 
Passend onderwijs 
Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun 
eigen talenten. Binnen onze school is een systeem voor de kinderen met speciale 
ondersteuningsbehoeften. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het 
primaire onderwijs- en ontwikkelproces in de klas. Mochten er zorgen zijn, dan 
bespreekt de groepsleerkracht deze met u als ouders en de intern begeleider. De intern 
begeleider is verantwoordelijk voor de ondersteuning. De intern begeleiders hebben 
aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de ondersteuning voor uw kind 
goed in kaart kunnen brengen en op kunnen zetten binnen de school. Er wordt duidelijk 
in kaart gebracht wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw 
kind zijn. Er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de 
groepsleerkracht(en) en de thuissituatie. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig 
heeft, vinden er vijf keer per jaar gesprekken volgens een vaste cyclus plaats met de 
groepsleerkracht, de intern begeleider (eventuele externe deskundigen) en u als ouder. 
Alles om de ondersteuning en begeleiding goed op elkaar af te stemmen. De intern 
begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en 
dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De 
Bouwsteen zit. De extra ondersteuning wordt gegeven door een onderwijsassistent, 
co-teacher of externe deskundigen en vindt plaats in kleine groepjes, dit is fijn, want 
daardoor kunnen andere kinderen ook profiteren van de extra hulp die geboden wordt.  

Bij ons op school werken we met twee intern begeleiders: 

● groepen 1 - 4: Patricia Kanters (p.kanters@csgdewaard.nl, aanwezig voor 
ondersteuning en begeleiding op dinsdag, woensdagmiddag en donderdag) 

● groepen 5 - 8: Larissa Apon (l.apon@csgdewaard.nl, aanwezig voor 
ondersteuning en begeleiding op dinsdag, woensdagmiddag en donderdag) 

Heeft u vragen over extra hulp of ondersteuning, neem gerust contact op met de intern 
begeleiders!  

In de media 
- Parkeeractie levert veel positieve duimpjes op.  
- Onderzoek door Erasmus Wetenschapsknooppunt.  

 
Planning december 2020 

- 14 december: 1e les van Mad Science om 14.45 uur 
- 17 december: Kerstfeest 
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