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Vanuit de directie
Versoepelingen
- Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort van
minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon
minimaal 24 uur klachtenvrij is.
- Het blijft – tot vrijdag 25 februari – nodig voor onderwijspersoneel om 1,5 meter
afstand te houden. Zowel leerlingen van groep 6 t/m 8 als medewerkers dragen een
mondkapje bij verplaatsingen in de school. Het is niet mogelijk deze maatregelen voor
het onderwijs eerder te laten vervallen door de wettelijke basis die hieraan ten
grondslag ligt.
- Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de
mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en ook op school.
- Het advies aan leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers blijft om minimaal twee
keer per week een zelftest te doen. Zelftesten worden wekelijks uitgedeeld.
- Met de nieuwe versoepelingen zijn er weer mogelijkheden om ouders in de school te
ontvangen. Hoe dit precies vorm krijgt, dat hoort u nog van ons.

Onderwijskundig
Breinhelden
Sinds twee jaar zijn we op onze school bewust bezig om het eigenaarschap van de
leerlingen te vergroten. Vorig jaar zijn we gestart met de ontwikkelcirkel. De leerlingen
worden gestimuleerd om een eigen ontwikkeldoel te kiezen en hier bewust aan te
werken. Dit jaar staan de executieve functies centraal.
Op de studiedag van 10 november hebben wij ons als team verdiept in executieve
functies. Executieve functies zijn de sturende of uitvoerende functies in je brein die
zorgen dat je je gedachten en gedrag bewust kunt sturen. Ze helpen je om impulsen
onder controle te houden, je aandacht vast te houden of om op tijd te komen. Dit zijn
belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Bovendien zijn goede executieve
functies vaak een betere voorspeller van schoolsucces dan intelligentie. We hebben
gezocht naar een passende methode om hier in onze school mee aan de slag te gaan.
We zijn uitgekomen op de methode Breinhelden.
De methode Breinhelden noemt de executieve functies ‘breinkrachten’. Het zijn krachten
die met het leren en met gedrag kunnen helpen. Hieronder ziet u de 10 'breinkrachten'
waar we in de methode mee aan het werk gaan.

In de volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over wat de breinkrachten precies
inhouden.

Organisatorisch
Van kinderen voor kinderen

Nu het AZC geopend is, willen we als school iets van ons laten horen. Er zijn veel
kinderen in de basisschoolleeftijd. Het lijkt ons leuk om deze kinderen iets te geven met
elkaar. Als ieder kind volgende week iets kleins mee wil nemen, denk aan: potlood, pen,
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gum, stiften, schrift, kleurboekje e.d., dan kunnen we voor ieder kind op het AZC een
leuk ‘schoolpakketje’ maken. De spullen kunnen bij de eigen meester of juf ingeleverd
worden. Alvast bedankt namens de kinderen uit het AZC.

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 van CSG De Waard worden regelmatig door de
leerkrachten foto’s en berichten geplaatst. Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, dan
kunt u contact opnemen met Luc Kok (l.kok@csgdewaard.nl).

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

11-03-2022 groep 8a groep 8b

25-03-2022 groepen 5

01-04-2022 groep 6a groep 6b

Vanuit de kleuterbouw
Kleuterinstuif
De eerstvolgende kleuterinstuif vindt plaats op 23 februari van 10.00 - 12.00 uur.
Opgeven is nog mogelijk bij Marlies Giesen m.giesen@csgdewaard.nl of Patricia Kanters
p.kanters@csgdewaard.nl

Opgeven kleuters
Met het oog op volgend schooljaar, willen we graag weten of er nog broertjes en zusjes
zijn die komend schooljaar willen starten op De Bouwsteen. Graag doorgeven aan
Patricia Kanters p.kanters@csgdewaard.nl

In de media
- Dagboek van Anne Frank cadeau op De Bouwsteen

Planning
- 25 februari: administratiedag, de kinderen zijn vrij
- 28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie
- 18 maart: meesters- en juffendag
- 1 april: Mini Roparun - informatie volgt
- 14 april: Paasviering
- 15 t/m dinsdag 19 april: Paasweekend
- 22 april: Koningsspelen
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie

Vanuit anderen
- Een flyer van het Hoeksche Waard Actief - voor de voorjaarsvakantie
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