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Vanuit de directie  
Terugkijkend op de periode van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie, kan ik maar 
één conclusie trekken: wat is er veel gebeurd!  
Na de kerstvakantie een scholensluiting, in de kerstvakantie was er discussie of het 
primair onderwijs toch niet eerder open kon, uiteindelijk zijn we zelfs nog langer dicht 
gebleven dan in eerste instantie was gepland. Op maandag 8 februari mochten wij de 
deuren weer openen. Gespreide breng- en haaltijden, vaste cohorten om in te werken, 
maar ook weer het plezier van elkaar in het echt ontmoeten, samen spelen op het 
schoolplein, samenwerken met je klasgenootje, de juf of meester die je weer echt ziet 
en kan helpen.  
 
Vervolgens werd er op zondagavond 14 februari weercode rood afgegeven in verband 
met ijzel en werd het dringende advies gegeven niet de weg op te gaan om het aantal 
reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. ‘Gelukkig’ hadden wij deze week twee 
studiedagen gepland staan en hebben we de maandag en donderdag met elkaar 
verwisseld. Het beroep wat deze laatste periode op u als ouder, maar ook op de 
flexibiliteit van de kinderen en de leerkrachten is gedaan, staat niet in verhouding. Ik 
dank u allen voor uw flexibiliteit en het meebewegen. Met elkaar staan we sterk en zo 
ervaar ik het, nogmaals hartelijk dank! 
 
Nu is het even pauze, tijd voor rust. Ik hoop van harte dat de persconferentie van 23 
februari geen grote gevolgen zal hebben voor het primair onderwijs, mocht dat wel het 
geval zijn, dan zal ik u daar op vrijdag 26 februari over informeren. Ik ga er echter vanuit 
dat we na de voorjaarsvakantie verder gaan in het ritme wat we met de opening van 8 
februari hebben opgestart. Ik bid dat alle moeite en investeringen die we nu als land 
doen, daadwerkelijk leiden tot het beperken van een derde golf, met alle verdriet en 
andere nare gevolgen van dien.  
 
Ik wens u een fijne vakantie, geniet van de voorjaarszon en blijf gezond. Ik hoop u 
maandag 1 maart weer in goede gezondheid te ontmoeten! 
 

Zwangerschapsvervanging Larissa  
Vrijdag 12 maart is de laatste werkdag van juf Larissa (intern begeleider groep 5 - 8 en 
groepsleerkracht groep 6B), daarna gaat zij tot de zomervakantie met 
zwangerschapsverlof. Na de voorjaarsvakantie start Jessica de Jong in de vervanging van 
Larissa. In eerste instantie zijn zij een aantal dagen samen, 
waardoor er ruim de tijd is om Jessica in te werken.  

Even voorstellen…   
Vanaf 1 maart mag ik, Jessica de Jong, op De Bouwsteen komen 
werken. Ik ben opgegroeid in Oud-Beijerland. Mijn veilige 
thuishaven waar ik nu woon met mijn man en hond. Ik ben gek 
op boksen, ik ga graag op pad met mijn hond en ik ontdek graag 
mooie, leuke en uitdagende plekken in de wereld. 

Ik geef nu al een aantal jaren les aan fantastische kinderen in de 
bovenbouw. Als leerkracht geef ik kinderen altijd mee dat zij met 
doorzettingsvermogen en motivatie hun talenten kunnen 
benutten en hun dromen en doelen kunnen realiseren. Nu is het 
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tijd om mijn eigen dromen en doelen te realiseren als intern 
begeleider. Ik mag het stokje tijdelijk overnemen van Larissa 
Apon. Een dubbele nieuwe uitdaging: niet alleen een nieuwe 
school, maar ook een nieuwe rol. Een uitdaging waar ik veel zin 
in heb. Tot snel! 

Onderwijskundig  
Start instroomgroep 
De huidige kleuterklassen zijn compleet. Wij staan als Bouwsteen voor goed onderwijs in 
overzichtelijke klassen, om deze reden starten wij op 1 maart een instroomgroep. De 
kinderen die vanaf maart tot de zomervakantie vier worden, krijgen op deze manier 
rustig de tijd om aan school te wennen. Voor de kinderen in de groepen 1-2a, 1-2b en 
1-2c betekent het dat zij zich in hun eigen  klas verder kunnen ontwikkelen.  
De kinderen in de instroomgroep zullen op maandag en dinsdag les krijgen van juf 
Denise en op donderdag en vrijdag van juf Emy. Op woensdag zijn de kinderen van de 
instroomgroep vrij. Mocht u broertjes/zusjes die voor de zomervakantie nog vier jaar 
worden, nog niet hebben opgegeven, dan vragen wij u dit te doen. Mocht u andere 
peuters kennen die zich nog niet ingeschreven hebben voor De Bouwsteen, dan hebben 
we nog enkele plaatsen in de instroomgroep beschikbaar! 

Rapporten en gesprekken 
In deze periode bekijken we wat de kinderen allemaal onthouden hebben van de 
vaardigheden die ze het eerste half jaar in de lessen aangeboden hebben gekregen, 
daarnaast kijken we of de kinderen deze vaardigheden, zelfstandig kunnen toepassen. 
Na de vakantie voert u hierover een voortgangsgesprek met de leerkracht. De kinderen 
van groep 6 en 7 zijn bij de gesprekken aanwezig. Wat wilden zij leren, hoe is hun inzet 
en wat is na een half jaar daarvan het resultaat? U heeft hierover, of u ontvangt 
hierover, zeer binnenkort een mail van de leerkracht voor het inplannen van het 
gesprek.  
De cito-resultaten zijn deze periode niet toegevoegd aan het rapport. De cito’s worden 
afgenomen vanaf maandag 8 maart. De uitslagen hiervan ontvangt u later.  

ICT - social media 

Waarschuwing: social media 
Veel kinderen van onze school zijn in het bezit van bijvoorbeeld Tiktok op hun telefoon. 
Ogenschijnlijk een onschuldig programma, waar kinderen dansjes etc. op kunnen 
opnemen. Om Tiktok te installeren moet je aangeven dat je 16 jaar of ouder bent, 
Facebook en Instagram hanteren een leeftijd van 13 jaar of ouder. Van verschillende 
ouders hebben wij ondertussen gehoord dat er achter TikTok een chatprogramma zit en 
dat hun (vooral) dochter door oudere jongens/mannen wordt lastiggevallen. Het gevolg 
is dat er in sommige gevallen zelfs naaktfoto’s worden gedeeld. Eerst dachten we dat 
het alleen in groep 8 speelde, waardoor deze ouders eerder ingelicht zijn. Het blijkt 
echter al te spelen vanaf groep 4. 
 
Via onze weerbaarheidsmethode Kwink besteden wij aandacht aan mediawijsheid. 
Kinderen zijn echter nog te jong om hier zelfstandig mee om te gaan en beslissingen in 
te nemen. Meekijken door een volwassene is daardoor noodzakelijk. Op school zijn de 
leerlingen voornamelijk met educatieve sites aan het werk, daarnaast kunnen alle 
leerkrachten via een meekijk-functie meekijken met de kinderen op het Chromebook. 
Met de kinderen hebben we de afspraak gemaakt dat de zoekgeschiedenis altijd in tact 
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blijft en mocht het het geval zijn dat kinderen op sites terechtkomen, waarvan we dat 
liever niet hebben, zij dit melden bij de groepsleerkracht. Zo proberen we op school de 
kinderen goed voor te lichten en hen te begeleiden.  
 
Hier ligt ook een belangrijke taak voor u, thuis spelen kinderen veel spelletjes en 
begeven ze zich, wellicht zonder uw toestemming of medeweten op social media met 
soms nare gevolgen van dien. We adviseren u het gesprek hierover met uw kind aan te 
gaan en regelmatig met uw kind te checken wat er wordt geappt, gepost en dergelijke. 
Dat is geen inbreuk op de privacy, dat is uw kind leren omgaan met internet en social 
media.  
 

In de media 
- Sneeuwpret op het schoolplein.  

 
Planning onder voorbehoud 

- 22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 
- na de voorjaarsvakantie: digitale oudergesprekken 
- 4 maart: rapport  

 
Het team van De Bouwsteen wenst u een fijne vakantie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit anderen: 

- Een bericht van de gemeente Hoeksche Waard 
- Mixtoernooi voetbal vv ‘s-Gravendeel 
- Een flyer met activiteiten vanuit Hoeksche Waard Actief 

 
 

  

 

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/15918-sneeuwpret-op-het-schoolplein
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Campagne tegen cybercriminaliteit 

 

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. De gemeente 

Hoeksche Waard zet zich daarom in om cybercriminaliteit te bestrijden en kinderen 

en jongeren digitaal weerbaar te maken.  

 

Enquête digitale weerbaarheid 

Uit onderzoek blijkt dat 17% van de jongeren slachtoffer is van cybercrime. Splitsen 

we dit verder uit dan blijkt 7% slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten, eveneens 

7% van hacken en 5% van koop- en verkoopfraude. Kijken we naar de daders, dan 

heeft van de 12 tot 17-jarigen een zesde wel eens een cyberdelict gepleegd. Onder 

16- en 17-jarigen is dit zelfs een derde.  

In onze gemeente zijn helaas ook meerdere minderjarigen al slachtoffer van ernstige 

vormen van cybercrime. Vanuit de gemeente willen we graag beter inzicht krijgen in 

de mate waarin kinderen zich bewust zijn van de risico’s bij het gebruik van o.a. 

social media.  

 

Wilt u / wil jij ons helpen door de digitale enquête in te vullen?  

- Jongeren tussen 10 en 14 jaar (groep 7/8 basisschool en klas 1/2 voortgezet 

onderwijs): https://nl.surveymonkey.com/r/6X6JBJJ 

- Ouders/verzorgers & professionals: https://nl.surveymonkey.com/r/29Q8P3X.  
 

Campagne HackShield 

De politie en burgemeester kunnen jullie hulp gebruiken tegen cybercriminaliteit! Zij 

zijn op zoek naar Junior Cyber Agents die zichzelf, hun omgeving en de Hoeksche 

Waard kunnen beschermen tegen online gevaar. De beste Cyber Agents van de 

gemeente worden ook nog eens officieel gehuldigd. Wil jij alles leren over hackers en 

veilig internetten? Meld je dan snel aan op Hoeksche Waard |  HackShield Future 

Cyber Heroes (joinhackshield.nl), speel de game HackShield en word Cyber Agent 

van onze gemeente! 

 

Wat is Hackshield precies? 

HackShield Future Cyber Heroes is een regionaal educatief project. Het maakt van 

kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving 

digitaal vaardig en weerbaar maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers 

met de Basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het 

herkennen en voorkomen van online gevaar. Als de spelers de Basistraining hebben 

voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen. Tijdens en na de Basistraining kunnen 

de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen 

waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren 

over cyberveiligheid. In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents 

Shields, die punten opleveren. Hoe meer Shields, hoe beter de Cyber Agent 

beschermd is tegen online gevaar! 

 

  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2F6X6JBJJ&data=04%7C01%7Cingeborg.levering%40gemeentehw.nl%7C6fdb588996ce4b6a52d108d8cdc3498d%7C69d6fde70376456f8b48d053c9bb510f%7C0%7C0%7C637485585925762102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=94Blg%2FWbcMITxdkeh%2FNkwagEhjV%2FgftNY8LfAHVwBk0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.surveymonkey.com%2Fr%2F29Q8P3X&data=04%7C01%7Cingeborg.levering%40gemeentehw.nl%7C5968f1cad0c9433f074708d8cdc367a3%7C69d6fde70376456f8b48d053c9bb510f%7C0%7C0%7C637485586446554038%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZCDP8h4faq8xh6xAc9lGcJt9nXDjSj6aUWBQ2Tofb4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.joinhackshield.nl%2Fgemeente%2FHoeksche%2520Waard&data=04%7C01%7Cingeborg.levering%40gemeentehw.nl%7Cf16372a342984de05c1808d8d29022c2%7C69d6fde70376456f8b48d053c9bb510f%7C0%7C0%7C637490863785289731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Snn0oLfitP61lP47khnF4WpzhRmnN03hOcbfY5h7820%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.joinhackshield.nl%2Fgemeente%2FHoeksche%2520Waard&data=04%7C01%7Cingeborg.levering%40gemeentehw.nl%7Cf16372a342984de05c1808d8d29022c2%7C69d6fde70376456f8b48d053c9bb510f%7C0%7C0%7C637490863785289731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Snn0oLfitP61lP47khnF4WpzhRmnN03hOcbfY5h7820%3D&reserved=0
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Mixtoernooi voetbal 
Het is bijna voorjaarsvakantie!! 
En dus organiseert v.v.'s-Gravendeel op woensdag 24 februari een         
mixtoernooi voor de jeugd  

In de ochtend voetballen de kinderen van groep 3, 4 en 5 van 10.00 uur tot ongeveer                 
12.00 uur. Om 13.00 uur gaan de groepen 6,7 en 8 het voetbalveld op. 

Let op: het is niet alleen voor leden van v.v. 's-Gravendeel, maar ook vriendjes en               
vriendinnetjes zijn van harte welkom. Dus geef je snel op via het inschrijfformulier op de               
site! 

https://www.vvsgravendeel.nl 

 

 

 

https://www.vvsgravendeel.nl/

