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Vanuit de directie 
 
Afgelopen maandag tijdens de persconferentie hoorde 
ik de premier officieel zeggen dat de basisscholen 
inderdaad zouden gaan sluiten. Een bericht wat ik niet 
aan had zien komen. Als school hadden we ons er echter 
wel op voorbereid. Ik ben dankbaar voor en trots op het 
team van De Bouwsteen. Het kerstfeest van 
donderdagavond hebben we met de kinderen op 
dinsdagmiddag gevierd. Een mooi muzikaal optreden 
van groep 6A onder leiding van Silvia Robbemont, wat 
voor alle kinderen te zien was via het digibord. In de klas werden er met elkaar liederen 
gezongen, een kerstverhaal verteld en door enkele kinderen op een muziekinstrument 
gespeeld.  
 
Onderwijs op afstand 
Afgelopen woensdag en donderdag hebben we met de kinderen geoefend met het 
inloggen, het online zijn en de gedragsregels die daarbij horen. Vandaag zijn de laatste 
spullen opgehaald. Na de vakantie gaan we over op onderwijs op afstand. In de bijlage 
vindt u de spelregels over onderwijs op afstand en hybride onderwijs, welke opgesteld 
zijn door CSG De Waard. Graag uw aandacht daarvoor.  
 
Noodopvang 
Op schooldagen, onder de gewone schooltijden, verzorgen wij als school de 
noodopvang. We vragen u vriendelijk, alleen gebruik te maken wanneer u echt geen 
andere opvangmogelijkheid heeft. U kunt de noodopvang aanvragen door een mail te 
sturen naar Renate Vliet (r.vliet@csgdewaard.nl) met als onderwerp: aanvraag 
noodopvang. In de mail geeft u de naam van uw kind, de klas en de dag waarop u 
gebruik wilt maken van de noodopvang weer en in welke sector u als ouder werkzaam 
bent. 
Als school hanteren we drie uitgangspunten: 

1. we bieden noodopvang aan kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de 
cruciale sector en het echt niet op een andere manier met familie/vrienden 
kunnen regelen: het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, 
is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf regelen. U kunt hier als ouders 
ook in samenwerken, door te vragen aan de ouders van een vriendje of 
vriendinnetje  uit de klas of uw kind daar een dag(deel) mag werken en spelen, 
op een andere dag in de week kunt u dit omdraaien, waardoor de andere ouder 
ook een dag ongestoord kan werken. 

2. we bieden noodopvang aan kwetsbare kinderen / gezinnen. Dit kan aangevraagd 
worden door ouders, maar ook door de leerkracht of intern begeleider.  

3. we houden de school zo leeg mogelijk, om ons enerzijds te houden aan de regels 
opgesteld door de overheid aangaande zo min mogelijk verkeersbewegingen 
creëren en anderzijds zodat de leerkrachten zo goed mogelijk onderwijs op 
afstand kunnen verzorgen.  
 

Als uw zoon of dochter naar de noodopvang komt, dan geeft u alle schoolspullen voor 
die dag mee. Bij de hoofdingang zal de leerkracht om 8.30 uur de kinderen ophalen en 
aan het einde van de schooldag, kunnen de kinderen daar weer opgehaald worden. 

 

mailto:r.vliet@csgdewaard.nl
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Vergeet u ook niet eten en drinken voor de gehele dag mee te geven? We realiseren ons 
heel goed dat thuisonderwijs uw eigen werkproces belemmert en dat de scholensluiting 
veel van u als ouders vraagt. In het voorjaar hebben we echter laten zien dat we het met 
elkaar kunnen! 
 
Ondanks alle maatregelen wens ik u een fijne vakantie, geniet van de kleine dingen en 
blijf gezond! 

 
Vanuit de OR 
De OR wenst iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

 
Op onze beurt bedanken we de OR voor de leuke kerststerren.  

 
In de media 

- Alvast in kerstsfeer.  
- Sint uiteindelijk toch op De Bouwsteen.  

 

Vanuit anderen: 
- Licht op kerstavond 
- Enquete ‘it takes a village to raise a child’ van gemeente HW  
- Hoeksche Waard Actief organiseert een aantal activiteiten in de vakantie. Voor           

het actuele aanbod verwijzen wij u naar de website:         
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/ov
erzicht-aanbod?mode=grid-5 
 

Het team van De Bouwsteen wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2021  

 

 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15341-alvast-in-kerstsfeer
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15170-sint-uiteindelijk-toch-op-de-bouwsteen
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/overzicht-aanbod?mode=grid-5
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/overzicht-aanbod?mode=grid-5
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Ik wens jou: Licht op Kerstavond 
Een bijzondere ontmoeting vanuit uw eigen huiskamer. Dat is “Licht op Kerstavond”. 
Donderdagavond 24 december om 20.00 uur is dit live event te volgen via             
www.lichtopkerstavond.nl 
Dit jaar door Corona geen Lichtjestocht en traditionele kerstnachtdienst in ‘s-Gravendeel. Maar            
de warmte van de kerstboodschap moet worden gedeeld! Daarom zijn krachten gebundeld en             
ideeën gedeeld. De commissie Lichtjestocht organiseert dit jaar samen met de ’s-Gravendeelse            
Interkerkelijke Evangelisatie commissie een prachtig alternatief in woord, beeld en muziek. 
Met medewerking van onder andere Theo de Koning (presentatie), de zussen Hanna, Eefje en              
Judith Mesker (zang), Rens van Rossum (piano), Niels Robbemont (drum), Hugo Aardoom            
(gitaar), Showkorps Juliana en diverse bekende en minder bekende ‘s-Gravendelers.  
Dinsdagavond 1 december zijn de eerste opnamen vanaf de kerktoren van de Hervormde Kerk in               
‘s-Gravendeel gemaakt. Trompettisten en een eigentijdse Heraut nodigen u uit. Kijk op            
www.lichtopkerstavond.nl voor een eerste indruk. 
 
 

 

 

 

Enquête ‘It takes a village to raise a child’ 

Het programma It takes a village to raise a child  zet zich in om kinderen in de 

Hoeksche Waard veilig, gezond en met plezier te laten opgroeien en zich goed kunnen 

ontwikkelen voor de toekomst. In het programma werken ouders, (semi-)professionals, 

verenigingen, gemeente en diverse organisaties met elkaar samen.  Zij vragen u deel 

te nemen aan 1 van de onderstaande enquêtes om kennis en ervaring op te halen. 

Hiermee kunnen zij andere ouders en kinderen helpen. Het invullen kost 5 minuten 

van uw tijd en is anoniem. Vult u de enquête in dan maakt u bovendien kans op een 

VVV-waardebon van €25,-. Voor het invullen van deze enquête gaat u naar 

hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-scheiden.   

 

http://www.lichtopkerstavond.nl/
http://www.lichtopkerstavond.nl/
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Enquête ‘Hoe ziet uw relatie eruit?’  

Heeft u op dit moment een gelukkige relatie met uw partner? Mooie gesprekken met 

inhoud, op 1 lijn over de opvoeding? Dan is ‘It takes a village to raise a child’ 

benieuwd welke gouden ingrediënten u gebruikt! Deel uw tips en uitdagingen via de 

online enquête hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-relatie 

 

Enquête ‘Hulp bij scheiding gevraagd!’  

Een scheiding is een moeilijke periode. Niet alleen voor ouders, maar ook voor hun 

kinderen. Daarom is ‘It takes a village to raise a child’ op zoek naar Hoeksche ouders 

die zijn gescheiden en hun ervaringen willen delen. Zo kunt u andere ouders en hun 

kinderen helpen in deze lastige tijd. Dit kunt u doen via deze online enquête 

hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-scheiden  

Meer informatie 

Op de website hoekschewaard.alsvillage.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u hier 

terecht voor praktische tips, activiteiten en ideeën voor u en uw gezin.   

. 
 

 
 
 

 


