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Vanuit het team
Aanvang
De laatste tijd merken we dat er steeds meer kinderen laat
en te laat op school komen. We willen graag in de klas om
8.30 uur starten. De deuren zijn vanaf 8.15 uur open.
Graag uiterlijk om 8.25 uur naar binnen komen!

Hoofdluis
Vandaag heeft de luizencontrole plaatsgevonden. Helaas is
er bij een aantal kinderen neten aangetroffen. We willen u
vragen om thuis ook alert te zijn.

Verkouden kinderen/testen

Helaas zien we dat op school ook de besmettingen weer oplopen. Laten we met elkaar
alert zijn! Wanneer nodig proberen we een zo goed mogelijke oplossing qua vervanging
te vinden bij ziekte/besmetting van leerkrachten.
De regels rondom corona zijn vanaf 15 oktober 2021 weer aangepast. Dit zijn de
belangrijkste regels voor kinderen van 4 t/m 12 jaar:

- Mogen naar de kinderopvang of basisschool bij verkoudheidsklachten
(zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende
chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of
benauwdheid).

- Hoeven bij verkoudheidsklachten dus niet thuis te blijven. Behalve als zij
een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona. Dan blijven zij wel
thuis. Of wanneer school aangeeft dat het snottebellen beleid komt te
vervallen.

- Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel
thuisblijven tot ze de uitslag hebben.

- Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd
testen bij zwaardere klachten.

- Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.
- Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand

met corona of als zij op de basisschool of de kinderopvang contact
hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde
groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in
quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten?
Dan blijven zij thuis en laten zich testen.

Bericht van juf Renate
Beste ouders en kinderen,

Via deze weg bedank ik u en jullie allemaal voor de vele lieve kaartjes en attenties die ik
mocht krijgen vorige week vrijdag op mijn verjaardag. De gekste verjaardag tot nu toe:
jarig zijn, voor een intake naar het revalidatiecentrum en ‘s middags een afspraak in het
Erasmus MC.

Marjo stond met 2 leerlingen en een mand vol kaarten, een zelfgemaakte kalender en
cadeautjes op de stoep. Helaas was ik op dat moment naar het revalidatiecentrum, maar

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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mijn man heeft met plezier de mand aangenomen. Voor mij een super leuke verrassing
toen ik thuis kwam!

Er is veel gebeurd in oktober rondom mijn gezondheid. Begin oktober ben ik door de
neuroloog uit Dordrecht doorverwezen naar het Erasmus MC, omdat de oorzaak niet uit
de onderzoeken naar boven was gekomen. Helaas kreeg ik kort daarna nogmaals een
infarct en heb ik weer 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. Half oktober ben ik voor het
eerst naar het Erasmus geweest. Opnieuw worden de scans bekeken en wordt er vervolg
onderzoek gedaan. Ik hoop op een oorzaak, zodat er gericht behandeld kan gaan worden
en verdere schade wordt voorkomen.

Met mij gaat het redelijk. Angst en onzekerheid probeer ik op een goede plek weg te
zetten, gelukkig krijg ik daar vanuit het revalidatiecentrum sinds vorige week hulp bij.
Dankbaar ben ik dat ik nog steeds zelf kan lopen en praten, dat er geen zichtbare schade
is.
Vervelend is de onzichtbare schade: vermoeidheid, overprikkeling, hoofdpijn,
concentratieverlies beïnvloeden helaas op dit moment mijn dag.
De fijne momenten op de dag, probeer ik heel bewust te zien, ervaren en voelen. Een
knuffel van mijn gezin, een vriendin op de koffie/thee, een appje of een kaartje. Het doet
me goed! Hartelijk dank daarvoor als u/jullie ook een kaartje hebben gestuurd.

Trots ben ik op het team van De Bouwsteen. Er wordt hard gewerkt en wat we met
elkaar hebben opgebouwd wordt nog steeds dagelijks uitgevoerd. Het hele team en met
name Patricia en Marjo ben ik heel dankbaar met de taken die van mij overgenomen
worden.

Hartelijke groet, heel veel liefs,
Renate

Identiteit
Afgelopen woensdag hebben we een mooie kinderdankdagdienst met elkaar in de
klassen beleefd. We hopen dat u thuis ook gekeken heeft. U kunt de dienst vandaag nog
terugkijken via deze link. U kunt via deze link nog doneren voor Stichting Opkikker.

Organisatorisch
Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

12-11-2021 groep 6a groep 6b

19-11-2021 groep 7a groep 7b

26-11-2021 groep 8a groep 8b

10-12-2021 groepen 5

17-12-2021 groep 6a groep 6b

https://www.youtube.com/channel/UCuqlNOmJ5R0aEK9ba-Ciw2g/featured
https://stichting-opkikker.onlinecollecteren.nl/collectebussen/cbs-de-bouwsteen-stichting-opkikker
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Mad Science voor groep 6/7/8
De naschoolse cursus van Mad Science is afgelopen dinsdag gestart voor de groepen 3
t/m 5. In december start de cursus voor de leerlingen uit  6 t/m 8, daar is nog ruimte,
dus opgeven kan nog via de link: Inschrijven

In de media
- Voorleeswedstrijd groep 7/8
- Achtste groepen lezen kleuters voor
- Goed zwemonderwijs juist hard nodig!

Planning november/december
- Woensdag 10 november: studiedag, de kinderen zijn vrij
- Vrijdag 12 november: lootjes trekken groep 5 t/m 8
- Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering
- Woensdag 22 december: Kerstviering

https://inschrijven.mad-science.nl/
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/19332-voorleeswedstrijd-78
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/19334-achtste-groepers-lezen-kleuters-voor
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/19504-goed-zwemonderwijs-juist-hard-nodig

