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Vanuit de directie
We zijn weer gestart. Wat fijn dat alle kinderen weer gezond aan het nieuwe schooljaar
zijn gestart. Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat het school- en
sportritme goed zal verlopen. Zoals vorige week gecommuniceerd via de mail start ik dit
schooljaar weer gedeeltelijk met werken. Na de vakantie ben ik voor 40% gestart, de
komende weken hoop ik verder te gaan opbouwen.
Patricia Kanters blijft het eerste aanspreekpunt voor u als ouders, zij is op school van
maandag tot en met donderdag en via de mail bereikbaar op p.kanters@csgdewaard.nl

Nieuwe ad-interim bestuurder
Vlak voor de zomervakantie is gecommuniceerd dat Pieter Gilden de nieuwe interim
bestuurder van CSG De Waard was. Na de zomervakantie heeft hij vanwege privé
omstandigheden deze taak helaas teruggegeven. Het goede nieuws is dat de Raad van
Toezicht en de GMR Jan Winters als ad interim bestuurder hebben benoemd. Jan
Winters werkt van maandag tot en met donderdag.

Coronamaatregelen
Gelukkig zijn de strakke regels van voor de vakantie soepeler geworden. Vooral de
cohortering die plaats moest vinden voor de vakantie, maakte dat het geven van
individuele aandacht aan een leerling lastiger was. Kinderen mogen nu weer in divers
samengestelde groepjes samenwerken onder leiding van bijvoorbeeld een stagiaire,
onderwijsassistent of co-teacher. Oudergesprekken mogen na schooltijd op school
plaatsvinden, mits de anderhalve meter overal gewaarborgd kan worden. Wilt u de
leerkracht na schooltijd spreken, dan wacht u tot de gehele school leeg is, daarna
betreedt u de school via de hoofdingang.

Wat nog steeds geldt:
- Het toepassen van een gezondheidscheck als er volwassenen in de school

komen;
- Het ontsmetten van de handen door iedere volwassene bij het binnentreden van

de school;
- Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar in het gebouw, maar

ook rondom de school;
- Ouders van kleuters mogen op het plein op de afgesproken plek, andere ouders

blijven buiten de hekken;
- Het strikt toepassen van de hygiënemaatregelen:

- Regelmatig handen wassen;
- Gebruik van papieren handdoekjes;
- Hoesten / niezen in de elleboog.

Bij klachten blijf je thuis, in de bijlage vindt u de beslisboom die op dit moment geldt.
Wanneer een personeelslid of een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat
diegene naar huis. U als ouder wordt dan gebeld en uw zoon/dochter moet dan zo snel
mogelijk worden opgehaald. Als er een besmetting plaatsvindt in de school, volgen wij
als school, de leerlingen en de ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in
welke categorie een contact valt en bepaalt hoe lang quarantaine noodzakelijk is.
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De scenario’s zoals vorig jaar opgesteld hanteren wij voor het organiseren voor
onderwijs op afstand voor een individuele leerling en voor het geval een klas in
quarantaine wordt geplaatst.

Renate Vliet

Organisatorisch

Luizenpluizers gezocht
Vanaf nu mogen de luizenpluizers weer de school in. We zijn dringend op zoek naar
mensen die ons daarbij willen helpen! Ongeveer 5 keer per jaar worden alle kinderen
gecontroleerd, wilt u meehelpen stuur een mailtje naar Annemarie Oskam
a.oskam@csgdewaard.nl
Het is de bedoeling dat alle kinderen hun jas in een luizenzak of luizencape doen, graag
weer meenemen naar school. Mocht u de zak/cape kapot of kwijt geraakt zijn, dan kunt
u een er één aanschaffen bij meester Luc, 5 euro voor een luizenzak en voor een cape 10
euro.

Pauzehap

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een pauze waarbij ze 15 minuten buitenspelen en
tijd hebben voor een gezonde pauzehap.
Op de lange dagen hebben de kinderen rond 12.00 uur lunchpauze en tijd om buiten te
spelen.
Op de korte dagen krijgen zij rond 12.00 uur nog even de tijd voor een pauzehap. Voor
de lange dagen geeft u de lunch mee, op de korte dagen een stuk ontbijtkoek, eierkoek,
fruit of een boterham. Iets wat uw zoon / dochter snel en makkelijk kan opeten er is dan
geen specifieke lunchpauze.

Gym en zwem

Wanneer uw kind start bij de gym- of zwemles en u wilt ook een kind op school brengen,
dan kunt u eerst uw kind op school afzetten en daarna het andere kind bij gym- of
zwemles.
Komt u uw kind ophalen na de zwemles, dan graag buiten wachten (i.v.m. de huidige
maatregelen).

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

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

*Met kleding, dwz een lange broek en een shirt over de zwemkleding
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Schoolreis
Vandaag hebben de kinderen te horen gekregen wat de bestemming is van de
schoolreis.
De groepen 1 /2 gaan naar De Belhamel te Lage Zwaluwe. De groepen 3-7 gaan naar
Duinrell te Wassenaar.

Dinsdag 14 september zullen alle
schoolreisjes vertrekken vanaf De
Trekdam.
Groepen 3-7 vertrekken om 8.45 uur
en rijden om 15.00 uur weer terug
vanaf locatie (we verwachten rond
16.30 uur op De Trekdam te zijn).
De groepen 1/2 vertrekken om 9.15
uur en rijden om 14.15 uur weer
terug vanaf locatie (we verwachten
rond 15.00 uur op De Trekdam zijn).
Bij aankomst op De Trekdam verzamelen bij de groepsleerkracht.
Komt u alstublieft op tijd, graag lopend of op de fiets, zodat we niet in de knel komen
met het vertrekken van alle bussen.

Zit uw kind in groep 3-7 geeft u uw kind deze dag dan drinken, tussendoortje en lunch
mee. Eventueel mag u uw kind 5 euro meegeven.
Voor de kinderen van de groepen 1/ 2 wordt de lunch en drinken verzorgd. Geeft u uw
kind indien nodig 1 setje verschoning mee.

ParnasSys en CSG De Waard App

Heeft u deze apps al op uw telefoon staan? Via de app van ParnasSys kunt u de
voortgang van uw kind volgen. Op de app worden regelmatig door de leerkrachten foto’s
en berichten geplaatst. Mocht u de app niet hebben en uw inloggegevens kwijt zijn, dan
kunt u contact opnemen met Luc Kok (l.kok@csgdewaard.nl).

Planning september/oktober
- Komende weken: omkeergesprekken met de nieuwe leerkracht en eventueel de

intern begeleider; aanstaande maandag  ontvangt u hierover een mail.
- Maandag 13 september MR-vergadering;
- Dinsdag 21 september OR-vergadering;
- Dinsdag 14 september: schoolreis voor de groepen 1 t/m 7;
- Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021.
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Vanuit anderen
Gebedskring ‘De Bouwsteen’
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de gebedskring van Basisschool De Bouwsteen. Als
ouders, vaders en moeders, van kinderen op De Bouwsteen, realiseren wij ons dat christelijk
onderwijs essentieel is voor de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Maar ook gebed voor
leerkrachten, ouders en kinderen en allerlei activiteiten is belangrijk!
Daarom komt een aantal ouders 1x per 2 weken bij elkaar om te bidden voor de kinderen, ouders
en leerkrachten. Wij ontvangen gebedspunten van de leerkrachten zelf. Dit kunnen heel concrete
punten zijn, bijvoorbeeld een ziek kind of een zieke grootouder(s). Het kunnen ook algemene
gebedspunten zijn zoals de sfeer op school, de vergaderingen van de ouderraad of de
voorbereidingen van de rapport besprekingen. Ook brengen wij als ouders zelf gebedspunten in.
Dit zijn punten die wij gehoord hebben in de “wandelgangen” in en om school of wat onze eigen
kinderen thuis verteld hebben. Wij zouden het fijn vinden als u De Bouwsteen, met leerkrachten
en kinderen, maar ook de gebedskring zelf mee neemt in uw voorbede.
Heeft u een kind of kleinkind op De Bouwsteen en wilt u met ons mee komen bidden, dan bent u
natuurlijk ook van harte welkom!
In het komende seizoen komen wij op de volgende data bij elkaar:

Maandag 13 september
Woensdag 29 september
Maandag 11 oktober
Woensdag 3 november
Maandag 15 november
Woensdag 1 december
Maandag 13 december

We starten om 8:45 uur bij een van de leden van de kring thuis.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Niels Kegel 06-28810366 @: nielskegel@hotmail.com

Zie hieronder flyers van de korfbal, de muziekschool en showkorps
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