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Vanuit het team
Begin van de week bent u geïnformeerd over de situatie

van Renate.
Inmiddels kunnen we vertellen dat ze weer thuis is.
Ze zal nog wel met regelmaat naar het ziekenhuis

moeten voor onderzoeken.
U begrijpt dat ze komende tijd niet aan het werk zal zijn.

Haar taken worden overgenomen door Patricia en
Marjo.

Kaartjes worden gewaardeerd, deze kunt u op school
afgeven.

Organisatorisch
Kleuteringang groep 1/2b

Vanwege de drukte bij het halen en brengen van de kinderen op het plein hebben we

besloten dat groep 1/2 b van juf Jeanette en juf Maja via de poort aan de

Goudsbloemstraat (bij de Bijenkorf) het plein opkomt.

CSG De Waard App

Heeft u de leuke foto's van onze schoolreis al gezien op de CSG de Waard app?  U kunt
nu ook uw reactie onder de berichten schrijven.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

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

Traktaties
Trakteren op je verjaardag is heel leuk en lekker! We zien nog steeds graag voorverpakte
traktaties!

Uitnodigingen voor feestjes
Bij een verjaardag hoort ook een feestje. Natuurlijk is het leuk als een kind zelf de
uitnodigingen uit mag delen, toch zien wij dit liever niet op school, zeker niet in de
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klassen. Dit brengt vaak enthousiasme én teleurstelling met zich mee, liever zien we dat
de uitnodigingen buiten de school en het schoolplein uitgedeeld worden.

Onderwijskundig
Kwink
Afgelopen weken hebben wij in de
groepen gewerkt aan de klassenregels
en het wij-gevoel. In de bijlage vindt u
de ouderbrief vanuit Kwink.

In de media
- Groep 8 tekent buiten: buitenles

Vanuit de MR
Op maandag 13 september is de MR het jaar gestart met haar eerste vergadering. We
hebben stilgestaan bij de kennismaking van Ed Meerburg en Femmy Meenhorst en bij de
uitval van Renate Vliet. Daarna hebben wij met elkaar het jaarverslag en jaarplan van De
Bouwsteen doorgenomen met alle ontwikkelingen die voor komend schooljaar op de
planning staan. Hierbij heeft de MR kritische vragen gesteld ten aanzien van het
financiële plan en terugbrengen van de rust in het docententeam. We merken dat de
gevolgen van Corona crisis hier ook haar uitwerking heeft gehad. Het wachten is nu op
een definitief besluit vanuit het bestuursbureau op de NPO gelden zodat de weg
voorwaarts ingezet kan worden.
Voor dit schooljaar is het nieuwe rooster vastgesteld en voortgezet. Toch gaan wij ons als
MR hier vast op beraden hoe we dit in de toekomst permanenter vorm kunnen geven.
Wij zijn heel blij met de feedback die wij krijgen van betrokken ouders op belangrijke
onderwerpen zoals het nieuwe schoolrooster. Deze feedback hebben wij uitgebreid
besproken en meegenomen in de besluitvorming.
Het belooft een enerverend jaar te worden waar wij als MR graag onze bijdrage leveren.
Zoek je meer informatie over wat wij als MR doen? Kijk dan op de website van de school
onder het kopje “Ouders” voor wie er in de MR zitten en het jaarprogramma en notulen.

Planning september/oktober
- Kinderboekenweek: 6 oktober t/m 17 oktober
- Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Coronamaatregelen
Twijfelt u of uw kind naar school toe mag? U kunt deze beslisboom volgen. Hier kunt u
de beslisboom online bekijken.

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/18515-buitenles-tekenen
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/algemeen
https://www.boink.info/beslisboom
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Vanuit de peutergroep
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Vanuit SMW
Beste ouders,

Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op De Bouwsteen.
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor alle vragen met betrekking tot
opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen of zorgen, anders dan
leerproblemen.

Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende en preventieve hulp aan kinderen
en ouders. Daarnaast bieden wij vanuit Kwadraad verschillende cursussen aan op het
gebied van weerbaarheid, echtscheiding, faalangst en meidenvenijn. Alle hulp van het
schoolmaatschappelijk werk is geheel kosteloos.

Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen, dan ga ik met u op zoek
naar beter passende hulp, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik nauw contact met de intern begeleider van
school en maak ik onderdeel uit van het Jeugdteam in de Hoeksche Waard.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij
het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, kunt u altijd vrijblijvend
contact opnemen met mij of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern
begeleider op school.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag via
telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl.
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Vanuit anderen
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