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Vanuit de directie
Groepsindeling 2021-2022
Hieronder leest u hoe de groepsindeling er na de zomervakantie uitziet. Volgende week
donderdag 8 juli maken de leerlingen kennis met de nieuwe juf en/of meester.

2020-2021 2021-2022 juf/meester

gr. 1/2a juf Cynthia & juf Geertje

gr. 1/2b juf Jeanette & juf Maja

gr. 1/2c juf Marianne & juf Annemarie
Snaayer

gr. 3a juf Marcelle & juf Sarina

gr. 3b juf Corrie & juf Marjolijn

gr. 3a gr. 4a juf Marlies

gr. 3b
gr. 4b (8 leerlingen)

gr. 4/5 juf Sandra Achterberg & juf Esther

gr. 4a
gr. 4b (8 leerlingen)

gr. 5a Ingevulde vacature *

gr. 5a (-9 leerlingen) gr. 6a juf Linda & juf Sandra Boekee

gr. 5b (+9 leerlingen) gr. 6b juf Karen & meester Ed

gr. 6b gr. 7a juf Femke

gr. 6a gr. 7b juf Annemarie Oskam & juf
Annemarie Otte

gr. 7a gr. 8a meester Wilko

gr. 7b gr. 8b juf Willy & juf Larissa

* In groep 5 zal een nieuwe collega ons team komen versterken. Echter is dit nog niet
gecommuniceerd naar ouders op de huidige school, waardoor we dit komende week
met u communiceren. De nieuwe leerkracht zal bij het wisselmoment aanwezig zijn,
zodat de kinderen met haar kunnen kennismaken.

Juf Marjo zal haar werkzaamheden als gedragsspecialist uitbreiden.
Meester Egbert zal komend schooljaar niet meer bij ons werken, hij heeft een andere
uitdaging gevonden en zal in het voortgezet onderwijs gaan werken.
Juf Romy en juf Jorien zullen ook komend schooljaar niet meer bij ons werken. Zij gaan
dichterbij huis werken.
Wij danken deze collega’s voor de inzet en wensen hen veel succes en plezier in de
nieuwe werkomgeving!
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Tevens kunt u een nieuwe collega in de lijst vinden, juf Annemarie Otte. Zij heeft eerder
op De Bouwsteen gewerkt en we vinden het dan ook fijn dat zij ons team komt
versterken.

Afscheid
Op 14 juli neem ik afscheid van het onderwijs, collega’s, de kinderen en ouders. Bijna 40
jaar in het onderwijs! Ik ben begonnen met lesgeven aan groep 5 op de “Eben-Haëzer”.
Later vond een samenvoeging plaats met De Wegwijzer tot één school De Bouwsteen.
Elke schooldag aan kinderen te kunnen lesgeven en ondersteunen is heel dankbaar
werk. Grapjes met ze maken en serieus luisteren, een kind verder helpen in hun
ontwikkeling, zo mooi! Veranderingen in het onderwijs hebben plaatsgevonden, evenals
de functie van mijn baan binnen de school. Maar wat blijft en waar het om gaat is dat
ieder kind de juiste aandacht verdient en zich kan ontwikkelen, waarbij “Plezier in leren,
doet leren”, ons schoolmotto, voorop staat. Voor mij was mijn werk een uitdaging met
betekenis, energievol, motiverend!
Collega’s, kinderen en ouders, dank jullie wel voor voor de fijne samenwerking en
gezelligheid. Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst toe!

Sari Visser

Wilt u haar verrassen met een kaart? Laat uw kind deze aan de leerkracht geven, zodat
we haar een mand vol kaarten kunnen overhandigen. Woensdag 14 juli nemen we
afscheid van juf Sari. We zwaaien haar uit, zwaait u mee? Kom dan om 11.45 uur naar de
Kreek.

Schoolvakantie en vrije dagen 2021-2022
● Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
● Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
● Voorjaarsvakantie vrijdag 25 februari t/m 4 maart 2022
● Goede vrijdag en paasvakantie 15 t/m dinsdag 19 april 2022
● Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
● Hemelvaartsvakantie woensdag 25 t/m 27 mei 2022
● Pinkstervakantie 6 juni 2022
● Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

GRAAG uw aandacht voor onze sponsorkinderen
In deze nieuwsbrief besteden we nogmaals aan onze sponsorkinderen.
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 waar de kinderen een bijdrage in kunnen doen.
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Juffen- en meestersdag - patatdag
We kijken terug op een geslaagde juffen- en meestersdag! Alle kinderen hebben een
HEERLIJK patatje gekregen van Richard van Gorp. We bedanken hem hartelijk voor zijn
komst met de patatkraam!!!

Vanuit de OR
Zo vlak voor de vakantie een berichtje van de ouders uit de Ouderraad. Ook voor ons is
het schooljaar 2020-2021 anders verlopen dan we van tevoren hadden gehoopt.
Activiteiten die niet door konden gaan, zoals de schoolreis, de portretfoto’s en de
talentenshow. Ook wij mochten als ouders de school niet in, maar hebben toch ons best
gedaan om zoveel mogelijk voor de kinderen te doen.

Zo hebben we voor alle kinderen een Sinterklaascadeautje kunnen kopen. Niet alleen de
kleuterklassen werden verwend met een schoencadeautje, maar alle groepen kregen
een presentje.
Met de Kerstviering hebben we voor een lekkere versnapering gezorgd. Alles
Corona-proof en per stuk verpakt uiteraard.

Toen de lockdown er gelukkig weer opzat, hebben we alle kinderen gecomplimenteerd
met hun goede inzet en harde werk d.m.v. een stressbal in de vorm van een blauwe
duim. Wat hebben ze het wederom goed gedaan hè, onze kinderen?!

Met de Paasviering hebben we voor een lekker eitje voor bij de paaslunch gezorgd en
kregen alle kinderen en leerkrachten een bosje narcissen mee naar huis. Tijdens de
aangepaste Koningsspelen hebben we voor gezonde snacks gezorgd en voor de groepen
7 en 8 hebben we het fietsexamen georganiseerd. Aan het afscheidsboek voor groep 8
wordt nog hard gewerkt!

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, zijn de schoolfoto’s een van de dingen die
door de Corona-regels niet door konden gaan. De afgelopen week zijn er wel
klassenfoto’s gemaakt. Daar hebben wij ons als Ouderraad hard voor gemaakt, omdat
het voor de kinderen een mooie herinnering is. We zijn dan ook erg blij dat we deze
mooie herinnering kosteloos kunnen aanbieden namens de Ouderraad!
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We wensen iedereen een leuke zomervakantie en hopen in het nieuwe schooljaar weer
veel leuke activiteiten te gaan organiseren voor de kinderen!

Claudia, Deborah, Diana, Erna, Liane, Mariëtte, Mariska, Miriam, Nathalie, Nienke, Paula,
Tamara, Yvonne.

Ouderraad, namens de kinderen, bedankt voor alles!

In de media
- Jungle survival bij de kleuters

Planning
- 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)
- Dinsdag 31 augustus: start van het nieuwe schooljaar
- Dinsdag 14 september: schoolreis voor de groepen 1 t/m 7

Vakantietip
Alvast een leuke vakantietip. Op de website van methodemaker Malmberg kunt u voor
uw kind een leuk zomerboek downloaden en printen.

Vanuit een anderen

Beste ouders,

Na de zomervakantie wordt er weer een typecursus gestart voor kinderen van groep

7 en 8.

Typen op de computer wordt steeds belangrijker. Voor school moeten kinderen vaak

verslagen en werkstukken maken. Door de cursus op school te geven, is leren typen

makkelijker en leuker voor kinderen. Kinderen doen het samen en stimuleren elkaar.

Omdat je ook thuis veel moet oefenen, heb je thuis een computer met internet

nodig. De cursus bestaat uit 12 persoonlijke lessen van 45 minuten, waarbij kinderen

met 10 vingers blind leren typen en er goed op de houding en vingerzetting wordt

gelet. Daarna volgt een examen en krijgen zij bij 100 of meer aanslagen per minuut

en (minder dan) 2% fout, een diploma. Voor kinderen met dyslexie is er een speciaal

programma. De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag direct na school. Het

cursusgeld bedraagt

€ 159,00 voor 13 lessen (inclusief examen).

De eerste les start op vrijdag 10 september 2021, vervolgens op

17, 24,  september

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/17770-jungle-survival-kleuters
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=TknmsGN6%2BosTyvhfXaWszxPQkXkp38a0LYXBzY3q9RmwVKUSRXIV0zeIj36K386NLbOFS9yrIZbDCEu4yueIqJN_trCfKO_UxNA_T9&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term=
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1,  8, 15, 29 oktober

5,  12, 19, 26 november

3 december

Examen op 10 december 2021

De lessen zullen direct na school (13:00/13:15 uur tot 14:00 uur) worden gegeven.

De kinderen kunnen dan hun zelf meegenomen boterham eten en eerst nog even wat

drinken. U kunt uw kind opgeven via school of via mijn e-mailadres

gigakidsrotterdam@gmail.com. Vermeld u in de mail dan de volgende gegevens:

● de volledige voor- en achternaam van uw kind

● zijn/haar geboortedatum

● op welke school en in welke klas uw kind zit

● telefoonnummer waarop u bent te bereiken

● uw e-mailadres

● eventuele bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden, bijv. dyslexie

Mocht u  nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Carmencita Smaal, tel. 06-5732 7176 of via e-mail: gigakidsrotterdam@gmail.com


