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Vanuit de directie
En dan staat opeens je wereld stil: ‘Mevrouw Vliet, ik heb slecht nieuws voor u, op de
MRI scan zijn twee kleine herseninfarcten zichtbaar’. Op 7 mei kreeg ik dit bericht van
de neuroloog. Twee keer voelde ik me niet goed, achteraf twee keer een klein infarct.
Momenteel rol ik van het ene onderzoek in het andere onderzoek. Op zoek naar de
oorzaak, het lijkt er nu op dat in de week van 14 juni de laatste 2 onderzoeken
plaatsvinden. Tot nu toe zijn alle uitslagen goed en zou de medicatie die ik structureel
slik ervoor moeten zorgen dat er geen derde volgt. Het geeft een dubbel gevoel,
enerzijds dankbaar en opgelucht dat er geen grote, ernstige ziektes of afwijkingen
gevonden worden, anderzijds onbevredigend, want waar komt het dan vandaan?
Gelukkig gaat het naar omstandigheden best goed. Er is geen zichtbare restschade, aan
de onzichtbare restschade (vermoeidheid, concentratie, geheugen, overprikkeling) ben
ik hard aan het werk, in het revalidatiecentrum ga ik daarmee aan de slag. Het doel is
om weer volledig terug te keren in het werk wat ik doe. Alle artsen geven gelukkig aan
dat het, vooralsnog, een reëel doel is.

Ik wil via deze weg alle ouders, kinderen, collega’s, kerken en samenwerkende partners
enorm bedanken voor alle kaartjes, bloemen en kleine attenties die ik heb mogen
ontvangen. Die maken echt het verschil, daar kikker ik, zoals op menig kaart staat, echt
van op!

Trots ben ik op het team van De Bouwsteen, dit is een ongelukkige periode om als
directeur uit te vallen. Voor volgend schooljaar moet juist nu veel geregeld en
georganiseerd worden. Door diverse collega’s wordt er hard gewerkt, om deze taken van
mij over te nemen. Vanuit het team is er begrip en het allerbelangrijkste, het dagelijks
onderwijs voor uw zoon of dochter gaat onverminderd door!

De schooltijden, groepsindelingen en groepsverdelingen zijn grote thema’s die in deze
periode op de agenda staan. Het MT en de MR zijn hierover in goed overleg om dit ook
voor volgend jaar weer goed vorm te
geven. Ik heb er het volste vertrouwen in
dat dit allemaal voor de zomervakantie
geregeld en gecommuniceerd is, er staat
een sterk team op De Bouwsteen. Het
organiseren van goed onderwijs voor uw
kind staat ook met mijn uitval nog steeds
centraal!

Ik hoop binnenkort weer te kunnen gaan
opbouwen en even op school te zijn.
Nogmaals hartelijk dank voor alle lieve
blijken van medeleven. Blijf gezond en voor
de (groot)ouders die  thuis zijn door ziekte,
sterkte met herstellen en beterschap!
Renate Vliet



Nieuwsbrief 18
04-06-2021

Vragenlijsten, terugkoppeling:
In de afgelopen periode zijn er meerdere vragenlijsten voorgelegd aan ouders, leerlingen
en collega’s. Aan de ouders is gevraagd de vragenlijst Mentaal welbevinden in te vullen.
Het responspercentage was voldoende om een goed beeld te krijgen.
Uit de vragenlijst blijkt samenvattend dat we in de periode van thuisonderwijs de
“gewone lessen”, de “vriendjes en vriendinnetjes”, “het gewone ritme” gemist hebben.
Het rapportcijfer van de leerlingen:
-mijn gevoel tijdens het thuisonderwijs kreeg gemiddeld als cijfer 7,2
-mijn gevoel na het thuisonderwijs kreeg gemiddeld als cijfer 7,7
Het rapportcijfer van de ouders:
-ik schat in dat mijn zoon/dochter de periode van thuisonderwijs het volgende cijfer
geeft: 6,3
-ik schat in dat mijn zoon/dochter de periode na het thuisonderwijs het volgende cijfer
geeft: 7,8
Het rapportcijfer van de collega’s:
ik geef de periode van het verzorgen van onderwijs op afstand het cijfer 7,3

Vragenlijst Veiligheid Leerlingen:
Jaarlijks nemen we de vragenlijst Veiligheid Leerlingen af in de groepen 5 t/m 8.
De Bouwsteen scoort als school ruim voldoende.
We mogen trots zijn op de gemiddelde eindscore van 8,3. De kinderen voelen zich veilig
op school en geven de school een mooi eindcijfer.

Organisatorisch
We vinden het heel fijn dat de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden. We
willen u vragen alert te blijven op klachten bij uw kind(eren) en zo nodig de beslisboom
te volgen.

Vanuit de peuterspeelzaal
Beste ouders/verzorgers,

Zoals jullie misschien al weten is de peuterspeelgroep van Kidspalace al enige tijd
aanwezig in De Bouwsteen.
We zijn hier elke ochtend van 8.30 tot 11.45 uur en doen leuke en leerzame dingen aan
de hand van Uk en Puk (VVE programma). We leren o.a spelen, we leren delen en op
onze beurt wachten. We leren de kleuren en we leren tellen, maar we vinden
bijvoorbeeld verven, kleuren, puzzelen en buiten spelen ook erg leuk.
Met de kinderen die bijna 4 jaar worden, kijken we alvast eens in hun nieuwe klas. Zo
leren ze hun nieuwe juf kennen en weten ze waar ze straks naar toe gaan.
Er is nog plek voor nieuwe kinderen, dus mocht u belangstelling hebben, dan bent u van
harte welkom om ons te bellen (078-2210009) of om ons te mailen
(peuter@kidspalace.nl). Dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismaking.
Vanaf september 2021 gaan we ook 2 middagen open (maandag en dinsdag) voor
kinderen vanaf 3 jaar. Het is dan mogelijk om een derde dagdeel af te nemen of naast
het dagverblijf ook bij de peuterspeelgroep te komen spelen. Meer informatie volgt
later.

Vriendelijke groeten van juf Janneke en juf Judith

mailto:peuter@kidspalace.nl
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Planning
- Vrijdag 25 en maandag 28 juni: leerlingen lang weekend vrij
- Maandag 28 juni t/m 30 juni: groepen 8 op kamp
- Dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli: er worden groepsfoto’s gemaakt door

fotograaf Elizabeth
- Woensdag 30 juni: meesters- en juffendag

Vanuit een anderen
- een flyer van de Gereformeerde Kerk
- een flyer van Hoeksche Waard Actief
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https://youtu.be/6KPVIo_aYtQ

https://youtu.be/6KPVIo_aYtQ


Nieuwsbrief 18
04-06-2021

https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id
/933/buitenspeeldag.

Vanuit ITAV (It Takes A Village) de oproep om een korte vragenlijst in te vullen over
opvoeden en opgroeien. Het invullen kost max. 10 minuten en onder alle deelnemers
wordt er een doosje vrolijke Hoeksche Waardse sokken verloot. Dit is de link naar de
vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JQRFDJ5.

https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id/933/buitenspeeldag
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id/933/buitenspeeldag
https://nl.surveymonkey.com/r/JQRFDJ5

