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Goede doelen
De komende weken gaan we
proberen iets voor onze
sponsorkinderen te
betekenen. Als we allemaal
een kleine bijdrage geven,
kunnen deze kinderen ook
naar school.
We sparen voor Darvin,
Reynard, Mikenia en
Faranette!

U kunt een bedrag
overmaken naar NL62 RABO
0323 0217 43 t.n.v. De
Bouwsteen ‘s-Gravendeel o.v.v. sponsorkinderen.

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

Juf Larissa heeft een dochter
Op 13 april is juf Larissa bevallen van een prachtige
dochter: Lauren.
We wensen de juf en haar gezin veel geluk met
elkaar toe.

Onderwijskundig
Oudergesprekken facultatief
We zijn bijna aan het einde van het schooljaar. De
oudergesprekken zijn dan facultatief. We nodigen
dan alleen ouders uit waarmee het belangrijk is om
nog een keer te spreken. We sturen hiervoor
uiterlijk 28 juni een mail. Mocht u toch zelf de
leerkracht nog willen spreken, dan kunt u zelf de
betreffende leerkracht mailen om een afspraak te
maken.

Organisatorisch
Schoolfoto

Einde van het schooljaar nadert en op de valreep wordt er een professionele groepsfoto

gemaakt. Op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli komt schoolfotograaf Elizabeth

Heijblom op school. Vanwege de tijdsdruk worden er deze keer geen individuele foto’s

gemaakt.

Vandaag zijn de leerlingen van groep 8 al op de foto gezet.
29 juni voor de groepen: 1i; 1/2a; 1/2c; 3a; 3b; 5a; 6b

1 juli voor de groepen: 1/2b; 4a; 4b/5b; 6a; 7a; 7b
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In de media
- Schoolverlaters worden nog even bijgespijkerd
- Strijd tussen agents en hackers

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
- Donderdag 8 juli en vrijdag 9 juli: afscheidsavonden groepen 8
- Vrijdag 16 juli zijn de kinderen al vrij (donderdag 15 juli laatste schooldag van het

jaar)

Vanuit een anderen
- Heb je altijd al viool willen leren spelen? Pak dan nu je

kans en meld je aan voor de gratis proefles op school op
woensdag 30 juni om 13.00 uur. Aanmelden kan via
romydewinter@live.nl

- Een oproep vanuit CSG De Waard
- Een flyer van Feel en Leef

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/17679-schoolverlaters-worden-nog-even-bijgespijkerd
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/17559-strijd-tussen-agents-en-hackers-op-de-bouwsteen
mailto:romydewinter@live.nl
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Stichting Vermogensbeheer

Stichting Vermogensbeheer De Waard is op zoek naar een nieuw lid

Met ingang van het nieuwe schooljaar is het bestuur van Stichting Vermogensbeheer De
Waard op zoek naar een nieuw lid i.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van één van de
leden.

De Stichting Vermogensbeheer beheert het private vermogen. Dit vermogen is in 2010
overgedragen van CSG De Waard aan de Stichting Vermogensbeheer. Het bestuur wordt
gevormd door drie personen die door het bestuur van De Holding worden benoemd. De
voorzitter van het College van Bestuur van CSG De Waard is benoemd als statutair directeur.
Het bestuur is bevoegd uitkeringen te doen aan het christelijk primair onderwijs in de
Hoeksche Waard. Zie voor meer informatie de website:
https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/organisatiestructuur

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:

● Je hebt affiniteit met gebouwenbeheer
● Je beschikt over een bedrijfseconomische opleiding.
● Je bent breed maatschappelijk georiënteerd
● Je bent warm voorstander van christelijk onderwijs.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met het
bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met woensdag 7 juli
2021 bij Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
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