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Vanuit de directie  
 
Cas is geboren!  

 
 
 
Op 6 januari is juf Annemarie Oskam bevallen van een 
gezonde zoon, wat een feest, voor mama Annemarie, 
papa Matthijs en grote broer Sepp. Hij heet Cas en het 
gaat goed met hem! 
Vindt u het leuk een kaartje te sturen? Het adres is:  
Verbruggestraat 15 
3295 AX ‘s - Gravendeel 

 
 
 
 

Tussenevaluatie thuisonderwijs 
We zijn na de kerstvakantie al drie weken aan de slag met het (online) onderwijs op 
afstand. Gelukkig hebben we zicht op de kinderen van onze school, via de meets zien de 
kinderen elkaar en de leerkracht. We zien dat de kinderen hard werken en hun best 
doen. We weten dat het voor sommige ouders lastig is alle ballen in de lucht te houden, 
gelukkig krijgen we ook signalen dat het beter gaat dan bij de eerste lockdown.  
 
In de landelijke media is er veel aandacht voor onderwijsachterstanden die kinderen 
oplopen. Zonder dat te bagatelliseren en er bij online onderwijs uiteraard verschillen 
ontstaan en we op afstand anders werken dan op school, wil ik niet spreken over 
achterstanden. De situatie is zoals de situatie is en wanneer de pandemie voorbij is 
geven we dit een plek in de resultaten en het fysieke onderwijs. Daarnaast wil ik 
benadrukken dat dit soort berichtgevingen / onderzoeken vaak gaan over scholen waar 
het niet mogelijk is online onderwijs te geven, waar thuis geen Nederlands wordt 
gesproken, waar geen contact is met ouders en kinderen etc. en dan realiseer ik me hoe 
goed wij het hebben: 
- Hoe trots ik ben op het team van De Bouwsteen: het zicht hebben op de leerlingen, het 
oog hebben voor de kinderen/ouders die het lastig hebben, het verzorgen van online 
instructies, het maken van filmpjes, het aandacht geven aan individuele leerlingen, het 
geven van verlengde instructie etc.  
- Hoe trots ik ben op alle kinderen die dagelijks trouw hun werk maken, die om hulp 
vragen aan de leerkracht of een ouder en die zelfstandig zijn. 
- Hoe trots ik ben op de ouders: de betrokkenheid op het schoolwerk van hun kind, die 
ondanks hun eigen werk, zo goed mogelijk de kinderen begeleiden, vragen stellen of 
hulp inschakelen. 
 
Naar aanleiding van de ervaringen in maart hadden we een scenario opgesteld over hoe 
wij bij een eventuele tweede scholensluiting het (online) onderwijs op afstand vorm 
zouden geven. Net als in maart willen wij graag weten: wat gaat er goed en wat zou er 
wellicht nog anders kunnen? Door middel van deze korte enquête willen wij graag uw 
mening weten. Het invullen van de enquête is heel belangrijk voor ons, om het 
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onderwijs de komende weken nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van uw 
kind. Het is en blijft onduidelijk, hoe lang de basisscholen nog gesloten blijven, we 
hopen uiteraard op 8 februari weer te kunnen openen. 
Mocht u meerdere kinderen op school hebben, zou u de enquête dan voor ieder kind 
apart willen invullen?  
We zien uw antwoord(en) graag voor aanstaande woensdag tegemoet. 
 
U vindt de enquête HIER 
 
Alvast hartelijk dank voor uw moeite! 
 
Renate Vliet 
Directeur De Bouwsteen 
 

Vanuit schoolmaatschappelijk werk 
Corona, wanneer houdt het op? 
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat 
mensen soms moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering 
hiervoor inzet. Dat dit nodig is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het 
zeker.  
Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen 
gezinnen in de (financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele 
thuis zitten. Steeds meer familie, vrienden of kennissen die positief getest zijn op 
Corona. Het leven is voor veel mensen een stuk minder rooskleurig dan een jaar 
geleden. Het (school) maatschappelijk werk,  sociaal raadslieden kunnen je vaak 
ondersteunen. 
Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen 
hebben? Ja eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor 
jezelf, dan kun je ook weer beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen we elkaar!  
Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen 
voorkomen? Heb je te maken met verlies of rouw van een goede vriend, familie of 
afscheid moeten nemen van een mooie baan? Heb je vragen met betrekking tot de 
opvoeding of het gedrag van je kind? Of herken je jouw vraag of probleem in 
onderstaande plaatjes?  

      

Neem dan vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard 
wettelijk beschermd. Je kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur via T 088 9004000. Op de website 
www.kwadraad.nl  kun je ook online tips krijgen of chatten met een maatschappelijk 
werker.  
Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gratis, er is 
ook geen eigen bijdrage. De school maatschappelijk werker van uw school is: 
Fleur Krebbers – f.krebbers@kwadraad.nl – 0640799650  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwFFhizTXdNjB38HY7lO-ZhrOEWXONGXMQhpHhYg10r9lefA/viewform?usp=sf_link
http://www.kwadraad.nl/
mailto:f.krebbers@kwadraad.nl
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Identiteit 
Voor de kerstvakantie hebben we gelukkig nog net Kerstfeest kunnen vieren, we zijn 
gewend om dan ook aan anderen te denken en een collecte te houden. Ondanks dat het 
een verwarrende week was, hebben veel kinderen en ouders toch meegedaan aan de 
collecte voor Stichting Droomhuis. De opbrengst was 611.90 euro! 
De reactie van Stichting Droomhuis was: Een ontzettend mooi bedrag, wat we absoluut 
niet hadden verwacht. Als Stichting zijn we hier héél blij mee! Alle ouders, kinderen en 
leerkrachten dank voor dit mooie bedrag! 

 
In de media 

- Cas is geboren! 
- Wij missen jullie alweer! 

 
Planning onder voorbehoud 
-  8 februari: school weer open? 
- 18 februari leerlingen vrij  
- 19 februari leerlingen vrij 
- 22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 
-  4  maart rapporten mee naar huis - oudergesprekken 
-  5  maart leerlingen vrij - oudergesprekken 

 
 

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15576-cas-is-geboren
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15543-we-missen-julliealweer

