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Vanuit de directie
Activiteiten
We kijken terug op een maand vol activiteiten, mooie, gezellige, verdrietige en sportieve
activiteiten. Vandaag als afsluiting voor de meivakantie de Koningsspelen. Het was een
feestje. Hartelijk dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen!
Over enkele andere activiteiten leest u hieronder meer.

Ouderavond schooltijden
Zo’n 50 ouders en leerkrachten kwamen naar de ouderavond op 13 april over de
schooltijden. Alle vragen en opmerkingen zijn meegenomen naar de tekentafel en
natuurlijk hebben wij de formulieren van de peiling dankbaar in ontvangst genomen.
Na de meivakantie volgt er vanuit de MR maximaal een drietal keuzes die bij u in een
formele digitale ouderraadpleging worden neergelegd. Hierover ontvangt u na de
meivakantie meer informatie.

Afscheid kinderen en ouders van juf
Renate
Bijna 7 jaar geleden werd ik als
directeur van De Bouwsteen
benoemd. Jong, onervaren en van
buiten het dorp/de Hoeksche Waard,
zelfs uit Dordrecht.... Vanaf het
allereerste moment, tijdens de
sollicitatiegesprekken al, voelde ik me
welkom en thuis. Met heel veel plezier
en enthousiasme heb ik me ingezet
voor het onderwijs op De Bouwsteen.
Vanuit visie werken aan vernieuwend,
eigentijds onderwijs, met oog voor
ieder kind.
Ik vond het belangrijk zichtbaar te zijn,
laagdrempelig voor u als ouders en om
problemen op te lossen, zodat er
onder de beste omstandigheden dagelijks goed onderwijs gegeven kan worden. Samen
met het team van De Bouwsteen heb ik me voor de volle 100% ingezet.
Dit afscheid wilde ik niet. Ik wil niet stoppen als directeur van De Bouwsteen omdat ik
ziek ben en werken nog steeds niet kan. Maar het was het beste afscheid wat ik me kon
wensen in deze omstandigheden.
Vorige week had ik een filmpje gemaakt voor de kinderen, waarin ik geprobeerd heb aan
hen uit te leggen waarom ik moet stoppen. Gistermiddag was het zover. In 5 groepen
kwamen de kinderen buiten in het zonnetje langs: de groepen 8, 7, de kleuters, 3 & 4 en
4/5, 5 & 6.
Ze zongen een prachtig lied, spraken me toe met lieve woorden en verwenden me met
prachtige cadeaus en een hele berg kaartjes vol met lieve woorden van u als ouders en
kinderen.
Heel, heel erg bedankt! Wie weet is het in de toekomst voor mij nog eens mogelijk om
naar een activiteit van school of in het dorp te komen.
Liefs, juf Renate
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Vacature middenbouw
Helpt u ons mee een fijne nieuwe leerkracht te vinden voor de middenbouw? De
advertentie staat op de CBS De Bouwsteen facebookpagina en op de website van CSG De
Waard. Vaak delen wordt zeer gewaardeerd!

Onderwijskundig
OPROEP !!! Mediawijsheid
Nieuwe juffen en meesters, we hebben ze heel hard
nodig! LIO-stagiair Joël (6a) is hard bezig met de laatste
loodjes van de Pabo. Hij schrijft een scriptie over het
aanbieden van mediawijsheid in de school. Hij heeft
uw hulp hierbij nodig. Wilt u een paar minuten de tijd
nemen om de enquête in te vullen? (de enquête is
anoniem!).
Heel hartelijk bedankt! (en natuurlijk ook als u al heeft
deelgenomen.)
https://forms.gle/uQahH1u4ECGxdFXT8

Organisatorisch
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

10-6-2022 groep 7a groep 7b

24-6-2022 groep 8a groep 8b

In de media
- Paasviering Het was een feest om dit weer zo met elkaar te vieren!

Planning
- 25 april t/m 6 mei: meivakantie
- 9, 10 en 11 mei: schoolfotograaf
- 23, 24 en 25 mei: vrij - Hemelvaart
- 31 mei t/m 3 juni: kamp groep 8
- 6 juni: vrij - Pinksteren
- 16 en 17 juni: studiedagen - leerlingen vrij

https://csgdewaard.nl/vacatures/130-een-bevlogen-leerkracht
https://forms.gle/uQahH1u4ECGxdFXT8
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22018-paasviering-met-de-bouwsteen
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Het team van De Bouwsteen wenst u en jullie een fijne

Vanuit anderen
- Een bericht van de Oranjevereniging
- Een flyer van het Hoeksche Waard Actief - programma meivakantie
- Een flyer van Kwadraad - ouderschap na echtscheiding

Vrijdag 22 april is het zover: de lampionnenoptocht!

We vertrekken vanaf het Weegje (bij restaurant Nonna voor) en lopen achter de muziek
aan! Geen lampion? Gymnastiekvereniging DOS staat aan de start om lampionnen te

verkopen!

Vrijdagavond is er ook de mogelijkheid om Koningsdagmunten voor de historisch lage
prijs te kopen aan het einde van de lampionnenoptocht! 40 muntjes voor €100, mis het

niet!!!
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