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Vanuit de directie
Bezetting groepen
De afgelopen weken hebben kinderen, ouders en leerkrachten weer veel te kampen
gehad met griep en verkoudheid. En dit terwijl Coronabesmettingen ook nog steeds
voorkomen. We willen u laten weten dat wij er alles aan doen om de groepen bezet te
houden, maar dat dit niet meevalt. Collega’s vallen vaak in voor zieke collega’s en daar
zijn we hen dankbaar voor. Soms moeten we groepen verdelen en in het uiterste geval
helaas thuis houden. Mocht u zelf in het onderwijs werken en kunnen bijspringen op uw
vrije dag, of collega’s weten die ons incidenteel kunnen helpen met invallen, dan horen
wij het graag.

Onderwijskundig
Mediawijsheid
Beste ouders,
Sinds eind januari loop ik mijn afstudeerstage van de pabo (LIO) in groep 6a.
Ondertussen ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie. Dit gaat over het
aanbieden van mediawijsheid hier op De Bouwsteen. Ik heb een aantal vragen aan u
over wat u bijvoorbeeld al doet aan mediawijsheid en wat u van de school verwacht. Zou
u mee willen doen met de enquête? Het zijn 16 vragen, waarvan er 13 meerkeuzevragen
zijn en anoniem! Ik kijk uit naar uw reacties! Hartelijke groet, Joël Schipper
https://forms.gle/uQahH1u4ECGxdFXT8

Organisatorisch
Vacature voor een directeur
Afgelopen week hebben we de vacature voor onze nieuwe directeur uitgezet. We vragen
u deze advertentie te delen in uw eigen netwerk. U vindt de advertentie op onze
Facebook-pagina.

Ouderavond schooltijden
Op woensdag 13 april 2022 van 20.00 tot 21.00 uur organiseren we een ouderavond in
de school. We willen u informeren over de roosters en de voor- en nadelen hiervan op
een rijtje zetten. Op deze avond zullen we bij u ook ophalen hoe u tegen de roosters
aankijkt. Dit betreft een voorlopige peiling en geen officiële raadpleging.

Zonnebloemen voor Oekraïne
We hebben met elkaar een bedrag van ruim 700 euro voor Oekraïne opgehaald, bedankt
voor uw gift. We kijken uit naar de foto’s van de zonnebloemen die zullen gaan groeien.

Terugblik op de Mini Roparun
Afgelopen vrijdag 1 april was dan eindelijk
de sponsorloop voor de Roparun! Wat
was het een fantastische ochtend!

Toen we begonnen met plannen van deze
sponsorloop hadden we niet verwacht om
1 april in de sneeuw te lopen. Maar
ondanks de kou, waren de kids enorm
enthousiast en fanatiek en het publiek

https://forms.gle/uQahH1u4ECGxdFXT8
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maakte het plaatje compleet.  Wij zijn enorm ontroerd door en dankbaar voor het
ongelofelijk hoge bedrag wat de kinderen uiteindelijk met elkaar hebben opgehaald,
ruim €12000,-.

Wij willen alle kinderen, ouders, familie en bekenden en natuurlijk alle meesters en
juffen van De Bouwsteen enorm bedanken voor deze geweldige ochtend!

Hartelijke groeten,
Sandra Trompetter en Renate Leeuwenstein en uiteraard de rest van team We Move 177

Pasen

Wat zijn we blij dat we op donderdag 14 april weer een
Paasviering kunnen houden met álle kinderen, in de
Ontmoetingskerk! Het thema is:  ‘Open je ogen’.
Gedurende de ochtend is iedere groep op eigen wijze bezig
met de verwerking van het Paasverhaal.
Daarnaast zullen we genieten van een gezellige Paaslunch,
verzorgd door de ouderraad. De kinderen hoeven dus geen
lunch mee te nemen, maar wel een
bord, beker, bestek en eierdopje. (In een aparte tas, alles
voorzien van naam).
We kijken uit naar een feestelijke dag met elkaar, waarin we
zullen vieren dat Jezus is opgestaan!
Playlist pasen 2022

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats.
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 worden op het
sportpark verwacht om 8.30 uur.  De groepen 6, 7 en 8
starten op school.
Halverwege de ochtend lopen de groepen 3, 4 en 5
samen terug naar de school. De groepen 6, 7 en 8 gaan
halverwege de ochtend richting het sportpark en
eindigen daar om 12.45 uur.
Er wordt groente, fruit en ontbijtkoek en wat te drinken
verzorgd door de Ouderraad. De kinderen nemen zelf
een pauzehapje mee en een fles water.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

13-05-2022 groep 8a groep 8b

20-05-2022 groepen 5

03-06-2022 groep 6a groep 6b

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUJD0vuOPUZ9v_bVQLRYrL_IHSNlRVPZv
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In de media
- Mini Roparun levert mooi bedrag op!
- Verbazing bij avontuurlijke lefgozers en rijke beroemdheden

Planning
- 13 april: ouderavond over de schooltijden
- 14 april: Paasviering en afscheid juf Renate
- 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
- 9, 10 en 11 mei: schoolfotograaf - informatie volgt

Vanuit anderen
- Een bericht van Hoeksche Waard Actief.
- Een bericht van de ijs - en skeelerclub.

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21799-miniroparun-levert-mooi-bedrag-op
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/21767-verbazing-bij-avontuurlijke-lefgozers-en-rijke-beroemdheden
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Vanuit Hoeksche Waard Actief wordt er een nieuw programma gestart, namelijk Billies
Sportclub.
Billies Sportclub is een programma gericht op kinderen die nog geen keuze hebben
gemaakt voor een sport(vereniging). Daarnaast voor kinderen die moeite hebben om
mee te kunnen doen aan de activiteiten op een reguliere sportvereniging, de gymles of
tijdens het buitenspelen. Het doel is om kinderen (5 t/m 10 jaar) te laten oriënteren, te
laten ontdekken en uiteindelijk een keuze te laten maken voor een sport en hopelijk
voor een leven lang sporten.

Het programma start na de meivakantie, waarbij Hoeksche Waard Actief op zoek is naar
deelnemers. De locatie is nu nog niet bekend, aangezien zij willen inventariseren waar
de vraag ligt. Er wordt sport aangeboden in een vertrouwde en rustige omgeving. In een
groep van maximaal 12 kinderen krijgen ze in een blok van 8 weken 2 sporten
aangeboden. 6 lessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding,
de overige 2 lessen door een sportvereniging.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website.

https://hoekschewaardactief.nl/billies-sportclub/
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