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Vanuit de directie
Juf Renate
Zoals u via de mail heeft vernomen, kan juf Renate vanwege ziekte niet onze directeur
blijven. Dit vinden wij zeer verdrietig, maar we weten ook dat we als school verder
moeten. Daarom gaat er binnenkort een vacature uit voor de werving van een nieuwe
directeur. Tot de zomer blijft Rose Notenboom waarnemend directeur. Tegen de zomer
zullen wij voor juf Renate natuurlijk een fijn afscheid organiseren. Daar hoort u tegen die
tijd meer van.

Enquête
Deze week ontvangt u een link in uw mailbox voor het invullen van een vragenlijst. Wij
zijn zeer benieuwd naar uw mening. Wilt u de vragenlijst voor ons invullen? Dan weten
wij waar we het goed doen en waar wij nog op kunnen verbeteren. Bij voorbaat dank.

Vrijwillige bijdrage pauzemoment leerkrachten (ook wel overblijf/tso genoemd)
Via de mail heeft u het verzoek gekregen om de vrijwillige bijdrage te betalen voor
toezicht tijdens het pauzemoment van de leerkrachten. Dank aan wie dit al heeft
gedaan. Hierbij benadrukken we nogmaals dat het een vrijwillige bijdrage is. Het is aan u
verzonden via een betalingsverzoek/inningsverzoek omdat dit u en ons veel
administratie scheelt ten opzichte van een normale bankoverboeking. Wij wilden hierbij
geenszins de indruk wekken dat het daarmee een verplichting is om te betalen, want dat
is het niet.

Onderwijskundig
Breinhelden
In de vorige nieuwsbrief heeft u de uitleg over de verschillende breinhelden kunnen
lezen, in deze nieuwsbrief vertellen we wat meer over de breinhelden in de klas.
De breinkrachten worden op een speelse manier in de klas geïntroduceerd, met een spel
of andere werkvorm. Daarna worden ze in de lessen toegepast. We werken bijvoorbeeld
aan 'onthoud- en doekracht' en in groep 6a hebben we dat geïntroduceerd met een
knuffel die Sammie Samenvatter wordt genoemd. Na de instructie gooien we de knuffel
naar iemand die de instructie moet samenvatten. Leerlingen die nog iets willen
aanvullen gaan staan en mogen verder. Zo is iedereen betrokken. Bij de kleuters gaat dit
natuurlijk veel speelser. De juf biedt bijvoorbeeld startkracht aan met het spel 'alle
vogels vliegen' Wanneer de kinderen na de kring in de hoeken gaan spelen zegt de juf
bijvoorbeeld; 'gebruik je startkracht.' Iedereen gaat dan zo snel mogelijk naar de juiste
plek en kan starten met spelen.
In elke klas zijn we inmiddels aan het werk met één of twee breinkrachten.

Organisatorisch
Zonnebloemen voor Oekraïne
Er is nog een aantal potjes te koop op school voor twee euro per stuk. Van harte
aanbevolen!
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Kleuters
De ouders van de kleuters mogen maandag 28 maart OF donderdag 31 maart van 14.15
uur tot 14.30 uur hun kind in de klas op komen halen.
Uw kind mag de klas laten zien en u kunt de werkjes bekijken. Het is de bedoeling dat u
één van deze dagen kiest om te komen kijken, om grote aantallen in de school en in de
klas te voorkomen.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

01-04-2022 groep 6a groep 6b

08-04-2022 groep 7a groep 7b

15-04-2022 groep 8a groep 8b

Bezoekje Rijksmuseum groepen 7 en 8
Op maandag 28 maart krijgen de groepen 7 een rondleiding in het Rijksmuseum in
Amsterdam en op woensdag 30 maart zijn de groepen 8 aan de beurt. We worden
opgehaald en teruggebracht met een bus. De groepen zijn op die dag later uit dan
normaal. De groepen 7 zullen tegen 16:15 uur weer terugkeren bij school. De groepen 8
zijn tegen 15:45 uur weer terug. We hopen op een leuke en leerzame dag!

Mini Roparun
Op 1 april organiseren we samen met team We Move 177 een mini Roparun. De
kinderen komen die dag in sportieve kleding naar school. De Mini Roparun vindt plaats
in het speeltuintje van de Lindehof. U mag natuurlijk de kinderen komen aanmoedigen.
Er is al een heel mooi bedrag opgehaald via de QR-code.

8.45 - 9.00 groep 6a juf Linda

9.00 - 9.15 groep 6b juf Karen

9.15 - 9.30 groep 5a juf Dorine

9.30 - 9.45 groep 4/5 juf Esther

9.45 - 10.00 groep 4a juf Marlies

10.00 - 10.15 groep 3a juf Marcelle

10.15 - 10.30 groep 3b juf Marjolijn

10.30 - 10.45 pauze

10.45 - 11.00 groep 1/2a juf Cynthia

11.00 - 11.15 groep 1/2b juf Maja

11.15 - 11.30 groep 1/2c juf Annemarie

11.30 - 11.45 groep 1i juf Geertje
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11.45 - 12.00 groep 7a juf Femke

12.00 - 12.15 groep 7b juf Annemarie

12.15 - 12.30 groep 8a meester Wilko

12.30 - 12.45 groep 8b juf Willy

Vanuit de ouderraad
Gezocht: nieuwe leden Ouderraad
Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij de leuke evenementen die georganiseerd
worden op De Bouwsteen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Ouderraad van De Bouwsteen is voor het komende schooljaar op zoek naar nieuwe
leden. Als lid van de Ouderraad ben je bezig met het organiseren van bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest, het paasontbijt en de kerstviering, maar ook bij o.a. het
verkeersexamen, de Koningsspelen en het eindfeest van groep 8 ondersteunen wij. We
hebben ongeveer 6 keer per jaar vergadering met de OR en verder wordt er gewerkt in
commissies.
Wat verwachten wij van jou?
- enthousiasme
- betrokkenheid
- verantwoordelijkheid
en vooral veel gezelligheid!
Heb je interesse of vragen, stuur dan een email naar Deborah van Waardenburg;
vriendenvandeb@hotmail.com

In de media
- Ademloos luisteren naar kinderboekenschrijfster
- Vooraankondiging mini roparun vrijdag 1 april
- Van papier naar performance

Planning
- 30 maart: schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
- 1 april: Mini Roparun
- 6 april: schoolvoetbaltoernooi groep 5/6
- 14 april: Paasviering
- 15 t/m dinsdag 19 april: Paasweekend
- 20 en 21 april: IEP-toets voor de groepen 8
- 22 april: Koningsspelen
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21453-ademloos-luisteren-naar-kinderboekenschrijfster
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21393-vooraankondiging-mini-roparun-vrijdag-1-april
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21368-van-papier-naar-performance
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Vanuit anderen


