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Vanuit de directie
Na een bewogen schooljaar is het tijd om terug te kijken. De start van het schooljaar
verliep rustig, in alle klassen werd kennisgemaakt met de nieuwe leerkrachten en
werden er met de kinderen afspraken gemaakt om op een goede manier met elkaar te
kunnen samenwerken. Kinderen gingen aan de slag met onderzoekend leren. In
december veranderde alles drastisch: de scholen moesten sluiten en we zijn onderwijs
op afstand gaan geven. We willen u nogmaals bedanken voor uw betrokkenheid, uw
inzet en uw geduld. De laatste maanden van dit schooljaar hebben we weer met de
kinderen op school kunnen afsluiten. In de meivakantie viel Renate Vliet uit door ziekte.
Gelukkig is ze weer aan het herstellen en zien we haar steeds wat vaker op school.
We vinden het fijn dat we met de groepen 8 dit jaar op een goede manier konden
afsluiten; de musical is opgevoerd en de kinderen zijn op schoolkamp geweest.
Afgelopen woensdag hebben we na bijna 40 jaar afscheid genomen van juf Sari. Tevens
namen we na 12 jaar afscheid van juf Jorien en van enkele andere collega’s. We hebben
een hele gezellige dag met elkaar gehad.
We wensen u een welverdiende zomervakantie. We hopen iedereen op dinsdag 31
augustus weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten!

Organisatorisch
Schooltijden
Nog even ter herinnering vermelden we de schooltijden. Maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30 - 14.30 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 - 13.00.
Om 8.15 uur zal de deur opengaan en mogen kinderen de school in. Om 8.30 uur starten
de lessen.
Om 13.00/14.30 uur eindigt de schooldag voor alle groepen.

Brengen/halen kleuters
De kleuterouders mogen hun kleuter op het plein afzetten, er mogen geen ouders in de
school. Er mag maximaal 1 volwassene het plein op om uw zoon/dochter op te halen. De
kleuters worden om 13.00/14.30 uur door de leerkracht op het plein naar het
verzamelbord gebracht. Zorgt u voor de onderlinge afstand van 1,5 m als u staat te
wachten?

Lopend of op de fiets
In verband met de verkeersveiligheid vragen we u om lopend of op de fiets naar school
te komen, naast dat het goed is voor de gezondheid, maakt het dat het ook veiliger is om
de school.

Gymrooster
De gymlessen starten direct op dinsdag 31 augustus, behalve groep 5a. Deze groep start
net als alle kinderen 31 augustus op school. Deze groep start met de gymles op dinsdag
7 september. De gymlessen worden gegeven door meester Bob en juf Bernice. Groep 3
t/m 8 gaat gymmen in de sporthal, de kleuters doen dat op school.

dinsdag - meester Bob minihal

8.30 groep 5a
Deze groep start de dag bij de sporthal.



Nieuwsbrief 21
16-07-2021

9.30 groep 6b

13.30 groep 6a
Deze groep gaat na de gymles naar huis.

donderdag - meester Bob
en juf Bernice

minihal en sporthal

8.30 groep 3a en 3b
Deze groepen starten de dag bij de sporthal.

9.15 groep 7a en 7b

10.15 groep 8a en 8b

13.30 groep 4a en 4/5
Deze groepen gaan na de gymles naar huis.

vrijdag - meester Bob De kleuters gymmen op school. Graag op deze dag
gemakkelijke kleding aan en gymschoenen meegeven
voorzien van naam.

Zwemrooster

De groepen 4 gaan zwemmen op woensdag van 8.30 tot 9.15 uur. Dit betekent dat deze
groepen starten bij het zwembad.
Op vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 om de beurt zwemmen tussen 11.30 en 13.00 uur.
De groepen die aan het einde van de dag zwemmen, gaan daarna naar huis.
Dit zijn de data:

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

3-9-2021 groepen 5

10-9-2021 groep 6a groep 6b

17-9-2021 groep 7a groep 7b

24-9-2021 groep 8a groep 8b

1-10-2021 groepen 5

8-10-2021 groep 6a groep 6b

15-10-2021 groep 7a groep 7b

22-10-2021 herfstvakantie
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CSG De Waard App

Op school gebruiken we de CSG De Waard app om leuke berichten op te plaatsen van
dingen die we doen in de klas. Vanaf volgend schooljaar zal deze app frequenter gebruikt
worden. Het is belangrijk dat u hem op uw telefoon zet. Dit doet u via de App of
-Playstore. Zoek op CSG De Waard. Het is fijn als u goed op de hoogte bent.

Voorstelrondje nieuwe leerkrachten
Beste ouders,
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Dorine Biesheuvel.
Ik woon in Strijen samen met mijn vriend en hond. Ik ben graag
creatief bezig en breng mijn vrije tijd graag door met vrienden
en familie. Momenteel ben ik werkzaam als leerkracht op de
Sabina van Egmond in Oud-Beijerland.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de Bouwsteen te vinden
als juf van groep 5. Ik kijk er naar uit om jullie te mogen
ontmoeten en op de Bouwsteen te mogen werken.
Ik wens jullie een fijne zomervakantie toe en graag tot ziens in
het nieuwe schooljaar.

Met een vriendelijke groet,
Dorine Biesheuvel

Even voorstellen:
Mijn naam is Annemarie Otte, geboren en getogen in ‘s-Gravendeel. Ik ben getrouwd
met Jelle en de trotse mama van Tess en Bart. En ik ben juf!
Werken met kinderen is heel bijzonder. Het is fijn
om samen dingen te leren en te zien dat kinderen
de geleerde lesstof kunnen toepassen. Maar
kinderen komen niet alleen naar school om hun
lessen te leren. Ze ontwikkelen ook op
sociaal-emotioneel vlak. Dat is niet altijd makkelijk
voor kinderen.  Ook hierin heb je als leerkracht een
grote begeleidende taak. Ik vind het belangrijk dat
ieder kind zichzelf durft te zijn.
De afgelopen 12 jaar heb ik met veel plezier op
een basisschool in Oud-Krispijn in Dordrecht
gewerkt, maar wil mezelf graag blijven uitdagen en
ontwikkelen. Dit schooljaar ben ik voor een
zwangerschapsverlof ingevallen op de Bouwsteen.
Dat is me erg goed bevallen. En toen er ruimte
kwam in de formatie heb ik besloten om de
overstap te maken.
Hoewel het altijd een beetje spannend is om het bekende en vertrouwde achter te laten,
heb ik enorm veel zin om het team van de Bouwsteen te versterken!

Ik wens iedereen een fijne, gezonde vakantie. We zien elkaar volgend schooljaar!
Juf Annemarie (#3)
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Groepsverdeling 2021-2022
In de vorige nieuwsbrief heeft u de groepsverdeling voor het komende schooljaar
gelezen. Inmiddels hebben de kinderen kennisgemaakt met hun leerkracht voor het
komende schooljaar. In groep 8b vindt nog een kleine wijziging plaats. Niet juf Larissa,
maar juf Annemarie Otte zal daar op woensdag voor de groep staan.

Schoolvakantie en studiedagen 2021-2022
De vakanties voor schooljaar 2021-2022 zijn:

● 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

Vrije dagen en studiedagen

De kinderen zijn op onderstaande dagen vrij:
● Maandag 30 augustus 2021
● Woensdag 10 november 2021
● Donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2022
● Vrijdag 25 februari 2022
● Dinsdag 19 april 2022
● Woensdag 25 mei 2022
● Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022

In de media
- Juf Sari neemt afscheid
- UItzwaaien groepen 8

Goede doelen
Voor de sponsorkinderen hebben we het bedrag van 438,87 euro opgehaald. Bedankt
voor uw donatie!

Bedankt
Wij, het team en de kinderen, willen graag de ouders en kinderen van groep 8a
bedanken voor de soep en ballen die wij gekregen hebben! Heel leuk!

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

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18015-juf-sari-neemt-afscheid
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18119-uitzwaaien-8ste-groepers
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Het team van De Bouwsteen wenst u een …

...en graag zien we iedereen gezond weer op dinsdag 31
augustus!

Vanuit anderen
- een bericht van Kidspalace
- een bericht van NLS
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Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,

Dit schooljaar konden we helaas niet op bezoek komen met onze
instrumenten om deze te laten zien en horen. We vinden het dus
extra leuk om je een brief te sturen. We willen laten weten dat je bij
muziekvereniging NLS in ‘s-Gravendeel, muziek kunt maken!

Bij NLS leer je al snel samenspelen met andere jonge muzikanten.
De jeugdafdelingen geven ook een aantal keer per jaar een concert/optreden, zodat
iedereen kan horen hoe leuk het is om samen muziek te maken.

We hebben verschillende jeugdafdelingen:
* De blokfluitgroep
* Kopergroepjes
* Jeugdorkest New taLentS
* Jeugdslagwerkgroep youNg decibeLS

Heb je zin om een instrument te leren bespelen?

Je volgt eerst 1 á 2 jaar blokfluitlessen in groepsverband. Je leert muzieknoten lezen en
samenspelen. Deze lessen worden gegeven op basisschool ‘De Bouwsteen’ op
donderdagmiddag van 15.45-16.45 uur (nog onder voorbehoud i.v.m. maatregelen.
Anders wordt er les gegeven in het NLS gebouw, Nestpad 4, ‘s-Gravendeel).
De eerste les is op 2 september.
Je mag gerust een keer komen kijken en/of meespelen op de blokfluit en daarna
beslissen of je les wilt.

Oók is het mogelijk te starten met slagwerklessen op kleine trom/drumstel. Deze worden
gehouden in het NLS-gebouw op verschillende dagen.

Lijkt het je wat? Neem gerust contact op met een van ons!

Muzikale groetjes,

Blokfluitdocent: Carine Quartel (docent) carinequartel@hotmail.com
Tel.: 078-6743354 of mobiel: 06-22358952

Leerling coördinator: Chantal van Kleef channiepannie76@hotmail.com

www.nalangstreven.nl
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