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Vanuit de directie
Vorige week vrijdag ontving u een extra Corona nieuwsbrief, omdat er helaas aardig wat
besmettingen in de school waren. Ik wens een ieder die positief getest is beterschap toe!
Ik hoop dat de klachten mild verlopen en dat u goed herstelt. Deze week waren er in
groep 3B nog veel kinderen afwezig. Zes leerlingen werden vorig weekend positief getest
in groep 3B. De kinderen uit groep 3B moesten om deze reden in een verlengde
quarantaine, wat heel vervelend was, omdat veel kinderen op zaterdag waren getest.
Goed om te weten: momenteel is alleen de PCR-test een geldige test, waarop wij als
school mogen handelen.
Sommige kinderen hebben zich op maandag opnieuw laten testen en zijn vanaf dinsdag
weer op school als zij negatief getest waren. Daarnaast had het gevolgen voor broertjes
en zusjes uit andere groepen die ook in quarantaine moesten. Mocht uw zoon of dochter
positief getest worden, wilt u dit dan doorgeven aan zowel de leerkracht als aan mij?
Overdag vragen we u naar school te bellen, na schooltijd kunt u dit naar ons mailen. In
het geval van een positieve besmetting nemen wij contact op met een speciale
onderwijslijn van de GGD (deze moet eerst geraadpleegd worden en is bereikbaar van
8.30 - 17.00 uur). Het advies van de GGD volgen wij vervolgens op en communiceren we
met de betreffende ouders uit de groep. Helaas leidt dit tot onverwachte situaties en
heeft dit wellicht gevolgen voor uw eigen werkzaamheden. We vragen uw begrip voor
deze situatie. Wij hebben hetzelfde belang: de kinderen op school!
Voor de kinderen die thuis in quarantaine zitten, treedt scenario 1 in werking. Mocht uw
zoon/dochter in quarantaine moeten, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven
aan de leerkracht. Voor kinderen die afgemeld worden, liggen tussen 10.00 - 10.30 uur
bij meester Luc de spullen klaar om thuis aan het werk te gaan.

Komend weekend gaat de klok een uur vooruit, de
dagen worden weer langer, de zon gaat weer meer
schijnen, de natuur bloeit op. Volgende week vieren
we het Paasfeest. De Paaskaars staat symbool voor het
Licht van Jezus. Juist in deze tijd van onzekerheid,
lockdown en quarantaine zijn we op zoek naar licht en
bevrijding. We staan stil en denken met de kinderen
bewust na voor wie wij een lichtpuntje kunnen zijn.
Wellicht die ene buurvrouw die een onderliggende
ziekte heeft en zo veel mogelijk in haar eigen huisje
blijft of die oom in een verzorgingstehuis die nauwelijks
bezoek krijgt. We hopen dat voor hen het Licht mag
schijnen. Een kaartje, een zelfgemaakte tekening, een
bosje tulpen brengt deze mensen een lichtpuntje en zo
kunnen wij zelf een lichtpuntje zijn in deze donkere
tijden. We vieren donderdag met de kinderen het
Paasfeest in eigen klas, waarbij we met elkaar zingen
en luisteren naar het Paasverhaal.
Ons slotlied van de viering is: Ik wens jou (met tekst)

Ik wens u alvast gezonde en fijne Paasdagen toe!
Renate Vliet

https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU
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Goede doelen
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, stellen we onze sponsorkinderen graag
aan je voor.

Deze week is de beurt aan Faranette Pierre uit Haïti.

Leeftijd : 13 jaar
Lievelingsvak: rekenen
Lievelingskleur: paars
Lievelingssport: touwtje springen
Wat wil je worden: naaister
Favoriete bijbelverhaal: Adam en Eva

Faranette gaat graag naar de markt op woensdag en houdt
naast rekenen erg van zingen en tekenen.

Binnenkort vragen we de leerkrachten van de groepen 7 en
8 of zij een brief (met foto) terug willen sturen aan
Faranette.
In de klassen staan potjes klaar waar de kinderen een bijdrage in kunnen doen voor onze
adoptiekinderen. Als alle kinderen zijn voorgesteld in de nieuwsbrief, volgt er ook een
tikkie zodat u digitaal geld kunt geven.

Planning
- 1 april online Paasviering
- 2 april Goede Vrijdag - vrij
- 5 april Tweede Paasdag - vrij
- 22 april alternatieve Koningsspelen
- vanaf vrijdagmiddag 23 april - meivakantie
- 10 mei - weer naar school

Vanuit anderen:
- Een oproep vanuit de MR

Kom jij onze MR versterken?

Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 treedt
Nicole Boudewijns-Bezemer na twee termijnen af en
zoeken wij een nieuw lid voor de oudergeleding.

De MR van de Bouwsteen

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en
personeelsleden. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, die vijf tot
zes keer per jaar met elkaar vergaderen over onder andere onderstaande
onderwerpen. Onze directeur Renate Vliet is bij de vergaderingen als adviseur
aanwezig.

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/geleding
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Wat biedt de MR jou?

Wanneer je als ouder in de MR zit, kun je ieder onderwerp inzake het beleid van de
school ter sprake brengen. In het schooljaar 2020 – 2021 stonden onder andere de
volgende onderwerpen op de agenda:

● gelden passend onderwijs en werkdrukverlichting
● de schooltijden
● sluiting en heropening van de school
● onderhoud en ventilatie gebouwen

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht heeft, mag je als MR ook advies
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

● de verkeersveiligheid rondom de school
● omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste ouder van één van de leerlingen op de Bouwsteen die:

● warm voorstander is van christelijk onderwijs.
● in staat is om mee te denken over inhoudelijke beleidszaken.
● maatschappelijk breed georiënteerd is.
● 5 tot 6 keer per schooljaar deelneemt aan de MR-vergaderingen.

Interesse?

Ben jij de enthousiaste ouder die graag zijn steentje bij zou willen dragen aan de MR
van de Bouwsteen, stuur dan je motivatie voor 2 april 2021 naar
mr.debouwsteen@csgdewaard.nl. Wil je meer weten over het MR-lidmaatschap,
neem dan contact op met Wilco van Straten, voorzitter van onze MR
(wilcovanstraten@gmail.com ). Bij meerdere geïnteresseerde kandidaten volgen er
verkiezingen.

mailto:mr.debouwsteen@csgdewaard.nl

