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Vanuit de directie
Vandaag is de laatste schooldag voor de meivakantie. Normaal gesproken sluiten we
met de hele school gezellig en op een sportieve manier af met de Koningsspelen. Deze
sportieve en ook feestelijke dag was gisteren. Wat hebben de kinderen genoten van de
spelletjes en activiteiten op het plein. Gelukkig kan het dus ook op een andere manier en
hebben de kinderen alsnog een gezellige en sportieve dag gehad. Een extra dankjewel
voor onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Wat fijn dat jullie deze dag hebben
georganiseerd!

In de meivakantie wordt aan de voorkant van het gebouw een ventilatiesysteem
aangebracht. Wij zijn er heel erg blij mee, ik hoop dat het geluidsoverlast voor onze
buurtbewoners zal meevallen. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.
Maandag 10 mei zijn de kinderen nog vrij, de leerkrachten zorgen er die dag voor, dat
alle klassen weer ingericht zijn.

Ik wens u een fijne vakantie, de zon lijkt te gaan schijnen en er komen enkele
versoepelingen aan. Blijf gezond en geniet van de kleine dingen!

Vragenlijsten:
Om ervoor te zorgen dat we kwaliteit bieden aan de leerlingen van De Bouwsteen,
onderzoeken we jaarlijks via vragenlijsten bij de ouders, leerlingen(gr.5-8) en
leerkrachten of we doen wat we beloven, welke kwaliteiten we moeten vasthouden en
welke onderwerpen we moeten verbeteren. In de afgelopen week is een aantal
vragenlijsten uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op veiligheid en mentaal
welbevinden. In de klas hebben de meeste leerlingen van groep 5 t/m 8 al een
vragenlijst ingevuld. We hopen dat u (1 ouder per gezin) ook de moeite wilt nemen om
de vragenlijst, die u in uw mailbox heeft ontvangen, in te vullen. De vragen gaan over de
lockdown en het thuisonderwijs. Voor ons zeer nuttige informatie. U kunt invullen tot en
met 12 mei 2021. Alvast hartelijk dank.

Verkeersexamen 19 mei:
Alle leerlingen uit groep 7 zijn onlangs geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen.
Op woensdag 19 mei zal voor de groepen 7 & 8 het verkeersexamen plaatsvinden in de
praktijk en dinsdag 11 mei zullen de fietsen op school gekeurd worden. Wilt u ook samen
met uw kind de fiets alvast controleren? Onderaan deze nieuwsbrief is meer informatie
over het praktisch verkeersexamen te lezen.

CITO toetsen
Onlangs zijn de CITO toetsen afgenomen. Vanwege de scholensluiting heeft dit later
plaatsgevonden dan gewoonlijk. De CITO toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling die
uw kind doormaakt. Door de ontwikkeling op deze manier inzichtelijk te maken, kunnen
wij uw kind op een passende manier begeleiden.
De resultaten van deze toetsen kunt u inzien in het ouderportaal van ParnasSys, onder
het kopje toetsen. Normaliter lichten we deze resultaten toe tijdens het rapportgesprek.
Omdat dit al heeft plaatsgevonden, hebben we een algemene uitleg gemaakt hiervoor.
Deze is te vinden in het filmpje, op deze link https://youtu.be/dCNWIGISA_8

https://youtu.be/dCNWIGISA_8
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Vanaf groep 6 worden de CITO toetsen in de plaatsingswijzer ingevuld. In de
plaatsingswijzer zijn de CITO resultaten, per vakgebied, gekoppeld aan een
uitstroomniveau. De plaatsingswijzer wordt bijgehouden tot en met groep 8. Dit jaar is,
vanwege de lockdown periode, besloten om de plaatsingswijzer halverwege groep 6 niet
in te vullen en met ouders te delen. De plaatsingswijzer wordt dit schooljaar vanaf eind
groep 6 met u gedeeld.

Goede doelen
Ook deze week stellen we graag weer een van onze

sponsorkinderen aan je voor.

Deze week is de beurt aan Mikenia Elisme uit Haïti.

Leeftijd: 11 jaar

Lievelingsvak: tekenen

Lievelingsboek: wiskunde boek

Lievelingseten: witte rijst met vleessaus

Lievelings bijbelvers: Romeinen 8:31

Mikenia houdt ervan om met haar vrienden te

spelen. Ze houdt van verstoppertje spelen,

touwtjespringen en haar moeder helpen. Ze zou

heel graag wat slimmer willen zijn, want ze vindt

het best moeilijk op school.

Binnenkort vragen we de leerkrachten van de

groepen 3 en 4 of zij een brief (met foto) terug

willen sturen aan Mikenia.

In alle klassen staan potjes klaar waar de kinderen een bijdrage in kunnen doen voor

onze sponsorkinderen.

Wanneer alle kinderen zijn voorgesteld in de nieuwsbrief, volgt er ook een tikkie zodat u

digitaal geld kunt geven.

Gigakids
Ik wil het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan dat er al 5 kinderen hun Typediploma
hebben gehaald. Supertrots op hun doorzettingsvermogen ben ik op Isa Bouman,
Jasmijn Voogd, Norah Giannone, Joy van Alphen en Viviën van der Hoek. Deze kanjers
hebben via WhatsApp video online examen gedaan met geweldig mooie resultaten.
Als exameneis geldt 100 aanslagen per minuut, onze kanjers hadden er ruim voldoende
en sommigen waren zelfs dubbel zo snel. De typelessen zijn succesvol afgesloten
ondanks dat er geen begeleiding op school mogelijk was.
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Er zijn nog een paar kinderen die hard aan het oefenen zijn en hopelijk ook binnenkort
op willen gaan voor hun examen.

Carmencita Smaal
Gigakids Rotterdam

Vanuit de OR
Nieuwe leden gezocht voor de Ouderraad!

Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij de leuke evenementen die georganiseerd
worden op De Bouwsteen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Bouwsteen is voor het komende schooljaar op zoek naar nieuwe leden.
Als lid van de OR ben je bezig met het organiseren van bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen
en de kerstviering maar ook bij o.a. het verkeersexamen, de Koningsspelen en het
eindfeest van groep 8 ondersteunen wij. We hebben ongeveer 6 keer per jaar
vergadering met de gehele OR. Daarnaast zijn er aparte vergaderingen voor de aparte
commissies.

Wat verwachten wij van jou?
- enthousiasme
- betrokkenheid
- verantwoordelijkheid
en vooral veel gezelligheid!

Heb je interesse? Stuur dan een email naar or.debouwsteen@csgdewaard.nl met daarin
jouw motivatie en contactgegevens. Er is ruimte voor meerdere nieuwe leden.

Mocht je nog vragen hebben, bel dan naar Deborah van Waardenburg: 06 41215228.

We kijken uit naar jullie komst!

De Ouderraad

Via deze weg bedanken wij de ouders van de Ouderraad voor de gezellige narcissen met
Pasen en het lekkers met de koningsspelen!

Vanuit de GMR
De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat
en beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.

De GMR heeft over bepaalde onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. Daarbij

moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het personeelsbeleid, de besteding van

financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije

dagen, de formatieplanning, etc.
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De GMR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De GMR bestaat uit acht leden: 4

ouders en 4 personeelsleden. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website.

Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau

spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 loopt de zittingstermijn af van Marjon Dekker
en Siebe Terband. Aangezien bij de vorige vacature-ronde beide kandidaten zijn
toegetreden, betreft de vacature nu één ouder die onze GMR kan komen versterken.

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

●       Warm voorstander van christelijk onderwijs.
●       Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
●       Brede maatschappelijke oriëntatie.
●       Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer

informatie, neem dan contact op met Marjon

Dekker, voorzitter (dekkermarjon.md@gmail.com)

Jovanka de Jong, secretaris

(j.dejong@csgdewaard.nl) of het

bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl).

Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juni 2021 bij

Jantine Zilverschoon

(j.zilverschoon@csgdewaard.nl).

Planning
- Vanaf vrijdagmiddag 23 april - Meivakantie
- Maandag 10 mei - Calamiteitendag, leerlingen vrij
- Dinsdag 11 en woensdag 12 mei - Naar school
- Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei - Hemelvaart, vrij
- Maandag 24 mei - Tweede Pinksterdag, vrij
- Vrijdag 25 en maandag 28 juni - Leerlingen lang weekend vrij

VVN praktisch verkeersexamen groep 7 & 8
Uw kind doet binnenkort mee aan het VVN Praktisch Verkeersexamen van Veilig Verkeer
Nederland. Dit wordt gezamenlijk georganiseerd door de scholen in ’s-Gravendeel en de
ouderraden van beide scholen.

Kinderen zijn een kwetsbare groep in de maatschappij. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel
jonge verkeersslachtoffers. Daarnaast raken er jaarlijks ruim 2.000 kinderen in het verkeer ernstig
gewond. Het VVN praktisch Verkeersexamen geeft een goede indruk van de verkeersvaardigheid
van kinderen. Het toetst of kinderen de theorie kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in
het echte verkeer.

Dit examen vindt plaats op woensdagochtend 19 mei 2021

https://csgdewaard.nl/over-de-waard/gmr/informatie-gmr
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De kinderen fietsen een traject waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkomen die
kenmerkend zijn voor ’s-Gravendeel. Langs de route staan controleposten die de verrichtingen
van de kinderen beoordelen.

Uw hulp is noodzakelijk

In het belang van de veiligheid van uw kind vragen wij uw medewerking voor het volgende.

• Het is noodzakelijk dat uw kind op een veilige fiets rijdt. Uw kind mag alleen meedoen aan het
VVN praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde fiets.

• Klik hier voor de check waar de fiets aan moet voldoen. Alleen punt 5 (koplamp) en punt 15
(achterlamp) van het formulier zijn niet verplicht voor het examen, alle overige punten wel.
Uiteraard is het voor de veiligheid van uw kind wel van belang dat de verlichting goed werkt, als
de fiets in het donker of bij slecht zicht gebruikt wordt.

• Het is de bedoeling dat u samen met uw kind de fiets controleert en eventuele gebreken
herstelt. Na de meivakantie vindt er op school op dinsdag 11 mei een fietskeuring plaats.

• Uw kind krijgt ruim de gelegenheid om de route te oefenen. We vragen u om de komende
weken de route met uw kind te fietsen en lastige situaties samen te bespreken. Zo leert uw kind
de examenroute kennen en komt het tijdens het examen goed beslagen ten ijs. Een video met de
route is te vinden op YouTube, klik op hier of zoek op: ‘fietsexamenroute ’s-Gravendeel’.

Op de website van het VVN Verkeersexamen (examen.vvn.nl) staan verder een aantal handige
tips om te oefenen.

In het belang van uw kind rekenen wij op uw medewerking!

Vanuit anderen
- ijs- en skeelerclub Puttershoek
- Hoeksche Waard Actief
- Avondvierdaagse
- Koop lokaal, steun lokaan - Showkorps Juliana

https://examen.vvn.nl/fietscheck123
https://www.youtube.com/watch?v=lzokYNyTws8&t=11s
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Is Skaten ook jouw hobby ?

Vanaf woensdag 14 april, van 19.00 uur
tot 20.00 uur, gaat de ijs-en skeelerclub
“Puttershoek” , weer skeelerlessen voor
kinderen organiseren. Ook zijn er lessen

voor volwassenen maar we richten ook enkele groepen voor
basisschool kinderen in waarin je op een veilige manier leert
remmen en behendig wordt op de skeelers.

Zeker nu het mooier weer wordt en het sporten voor kinderen in de buitenlucht mogelijk
is, willen wij kinderen de mogelijkheid bieden om het skeeleren te leren en “corona”
even te vergeten.

Deze lessen zijn gratis op voorwaarde dat men lid is, of wordt,
van de vereniging. De eerste 4 weken zijn gratis en al een goede
basis om veilig te kunnen skeeleren. Of je daarna lid wordt is
jouw keuze, voel je niet verplicht ! wij willen vooral kinderen de
kans bieden om veilig te leren skeeleren. De basisscholen van de
omliggende dorpen worden benaderd in de hoop dat ook veel
kinderen deze leuke sport ontdekken en op een veilige manier
aanleert.

Aanmelden of meer informatie kan via
betonmartin@live.nl

Doe je mee?

Waar: Sportlaan 6, Puttershoek

Wanneer: elke woensdag vanaf 14-04-2021

Tijdstip: 19.00 -20.00 uur
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