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Vanuit de directie
Na een fijne vakantie mochten we vorige
week weer beginnen op school. Mede door
Hemelvaartsdag en de leerlingvrije dag op
maandag was het een gebroken week om te
beginnen. In de vakantie is ons nieuwe
ventilatiesysteem geïnstalleerd. De lokalen
aan de voorkant van de school beschikken
momenteel over het nieuwe systeem. Dit
systeem zorgt voor voldoende frisse lucht.
Hierdoor is de luchtkwaliteit verbeterd.

Zoals u wellicht via de mail heeft vernomen
is onze directeur Renate Vliet vanwege ziekte
tijdelijk afwezig. Momenteel focust zij zich op
haar herstel en doen alle berichtjes en
attenties haar ontzettend goed. We hopen
dat zij goed zal herstellen en zij haar
werkzaamheden weer zal kunnen gaan
oppakken.

De komende periode gaan we aan de slag
met de formatie voor het komende
schooljaar. Zodra hier meer over bekend is
zullen we dit met u communiceren.
Inmiddels is wel bekend dat Sari Visser heeft
besloten aan het einde van dit schooljaar, na
bijna 40 jaar gewerkt te hebben in het
onderwijs, afscheid te nemen van De
Bouwsteen.

Kwink
In de week van 24 t/m 28 mei is de week van burgerschap. Het gaat over duurzaamheid
en milieu. En over de vraag: Wat kunnen kinderen zelf doen om goed voor de natuur te
zorgen? In de klassen gaan we met de volgende onderwerpen aan de slag:
Onderbouw: Hou het schoon – ‘Ik weet dat we samen moeten zorgen voor een schone
wereld’
Middenbouw: Een schone leefomgeving – ‘ik weet dat ik recht heb op een schone
leefomgeving en verken hoe ik daar ook zelf verantwoordelijk voor ben’
Bovenbouw: Verantwoordelijkheid voor je leefomgeving – ‘Ik laat zien dat ik me
verantwoordelijk voel voor een duurzame leefomgeving’
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Goede doelen
Ook deze week stellen we graag weer een van onze
sponsorkinderen aan je voor.

Deze week is de beurt aan uit Darvin Natanael
Neftalí Yaxcal Choc uit Guatemala.

Leeftijd: 6 jaar
Lievelingslied: In het huis van mijn Vader
Lievelingsboek: De Bijbel
Lievelings bijbelvers: Spreuken 8:10
Lievelingsvak: verven

Over Darvin hebben we nog niet heel veel
informatie, omdat we hem nog niet zo lang
sponsoren. Hij schrijft ons dat hij gezond is en dat hij
een goed rapport heeft. Hij vindt school leuker dan
vakantie en katten leuker dan honden.

Binnenkort vragen we de leerkrachten van de
groepen 1 en 2 of zij een brief (met foto) en
misschien wel een mooie verf tekening terug willen
sturen aan Darvin.

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

Onderwijskundig
Gym
Vanaf volgende week wordt er weer in de sporthal gymles gegeven.

Dinsdag - meester Bob - Minihal

08:30 tot 09:30  -  Groep 5a     Worden gebracht door ouders

09:30 tot 10:30  -  Groep 7b

10:30 tot 11:30  -  Groep 7a

13:30 tot 14:30  -  Groep 5b     Worden opgehaald door ouders

Donderdag - meester Bob - Sporthal

08:30 tot 09:30  -  Groep 3a     Worden gebracht door ouders

09:30 tot 10:30  -  Groep 6a

10:30 tot 11:30  -  Groep 8a

13:30 tot 14:30  -  Groep 4a     Worden opgehaald door ouders

Donderdag - juf Bernice - Minihal

08:30 tot 09:30  -  Groep 3b     Worden gebracht door ouders

09:30 tot 10:30  -  Groep 6b
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10:30 tot 11:30  -  Groep 8b

13:30 tot 14:30  -  Groep 4b     Worden opgehaald door ouders

Vrijdag  - meester Bob in het speellokaal op school

09:00 tot 09:45  -  Groep 1/2a

09:45 tot 10:30  -  Groep 1/2b

10:30 tot 11:15  -  Groep 1/2c

11:15 tot 11:45  -  Groep 1/2i

Praktisch Verkeersexamen
Bikkels zijn het, de leerlingen van de groepen 7 & 8, die gisteren regen en wind
trotseerden tijdens hun praktische verkeersexamen! De leerlingen fietsten een route
door het ’s-Gravendeelse dorp en onderweg werden zij beoordeeld op hun fietsgedrag
door vrijwilligers en ouderraadsleden van cbs De Bouwsteen en vrijwilligers van obs De
Schelf.
Bewijs van deelname 😊 is vastgelegd op foto, gemaakt door Arno Havermans.
Gelukkig zijn de meeste kinderen geslaagd. Iedereen krijgt een diploma omdat het
theoretisch gedeelte door iedereen gehaald is.
Zeker gezien de omstandigheden is het een hele prestatie geweest voor iedereen.
Namens de school voor iedereen een gratis foto. Gefeliciteerd!

Vanuit de OR - HERHALING!
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
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Vanuit de MR
Maandagavond 17 mei heeft de MR vergaderd. Namens de directie waren Sari Visser en
Patricia Kanters aanwezig omdat Renate Vliet thuis herstellende is.

Schooltijden en de bekostiging van de opvang tijdens de lunchpauze
Het belangrijkste agendapunt en structureel terugkerend thema dit schooljaar. De MR
wil de ouders snel duidelijkheid geven hoe de schooltijden er komend schooljaar uit
komen te zien. Alle mogelijke opties en de bekostiging ervan zijn opnieuw met elkaar
besproken. Het personeel staat ervoor open om de huidige schooltijden met verkorte
pauze tussen de middag nog een jaar voort te zetten. Sari en Patricia maken op korte
termijn het standpunt van de directie kenbaar. Hierna bespreekt de MR dit voorstel en
koppelt dit terug aan de ouders.

Steunpakket overheid Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikkeling van het
onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van
iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Elke school krijgt vanaf komend
schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied.
Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Met de leerkrachten wordt op dit
moment gesproken wat er nodig is. Op dit moment is niet niet duidelijk hoeveel geld er
exact beschikbaar wordt gesteld aan De Bouwsteen. Zodra dit bekend is, wordt een
definitief plan opgesteld.

Houding en gedrag
Verder hebben we met elkaar nagedacht hoe De Bouwsteen haar normen en waarden
meer onder de aandacht kan brengen en eventueel haar beleid kan aanpassen (oa.
pestprotocol). Vaker wordt ervaren dat leerlingen brutaal zijn tegenover volwassenen.
Ook ouders communiceren soms, veelal per mail, op een manier die als onprettig wordt
ervaren. Dit punt komt volgend schooljaar terug op de agenda. Ook wordt hier blijvend
aandacht aan gegeven tijdens de groepsvormingslessen.

Planning
- Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, vrij
- Vrijdag 25 en maandag 28 juni: Leerlingen lang weekend vrij

Vanuit anderen
Biwanto
Goed nieuws: de wandeltocht langs de Binnenmaas kan toch gelopen worden, helaas
niet op de eerste zaterdag in juni in groepsverband. Dit jaar kun je de Biwanto lopen en
wel op elk moment in juni wat jou uitkomt. Vanwege de corona maatregelen kan er geen
evenement georganiseerd worden. Maar je kunt wel zelf de 8, 18 of 40 km route
wandelen. Schrijf je in via www.wandel.nl en ontvang je medaille of nummertje thuis via
de post.

http://www.wandel.nl

