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Vanuit het team
We zijn druk bezig met de groepsverdeling, we hopen dit binnen een paar weken rond te
hebben. Wel vertellen we u vast dat Linda Velgersdijk en Sandra Boekee naar een andere
school van De Waard gaan. Zij zullen daar een nieuwe uitdaging aangaan. Hoewel wij het
jammer vinden, hopen we dat ze daar een goede tijd zullen hebben.

Vanuit de MR
Op maandag 9 mei was er een MR vergadering waar de volgende punten zijn besproken:

● De uitkomst van de peiling onder de ouders op de ouderavond over de
schooltijden.

● De stand van zaken tot dusver wat betreft de formatie.
● Het eigen functioneren van de MR.
● De aankomende verkiezingen.

Aan het einde van dit schooljaar gaan twee
personeelsleden en een ouder de MR verlaten. Dit
betekent dat er een vacature vrijkomt in de OMR
(oudergeleding) en twee vacatures in de PMR
(personeelsgeleding).

Kom jij onze MR versterken?
Met ingang van het schooljaar 2022–2023 zoeken wij een nieuw lid voor de
oudergeleding van de MR.
De MR van de Bouwsteen
Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en
personeelsleden. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten, die vijf tot zes
keer per jaar met elkaar vergaderen over diverse schoolgerelateerde onderwerpen. De
directeur van onze school is bij de vergaderingen als adviseur aanwezig.
Wat biedt de MR jou?
Wanneer je als ouder in de MR zit, kun je ieder onderwerp inzake het beleid van de
school ter sprake brengen. In het schooljaar 2021 – 2022 stonden onder andere de
volgende onderwerpen op de agenda:

● NPO plan
● de schooltijden
● begroting 2022
● trendanalyse
● formatie 22/23

Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht heeft, mag je als MR ook advies
uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan:

● de verkeersveiligheid rondom de school
● omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste ouder van één van de leerlingen op de Bouwsteen die:

● warm voorstander is van christelijk onderwijs.
● in staat is om mee te denken over inhoudelijke beleidszaken.
● maatschappelijk breed georiënteerd is.
● 5 tot 6 keer per schooljaar deelneemt aan de MR-vergaderingen.

Interesse?
Ben jij de enthousiaste ouder die graag zijn steentje bij zou willen dragen aan de MR van
de Bouwsteen, stuur dan je motivatie voor 3 juni 2023 naar

https://debouwsteen.csgdewaard.nl/ouders/medezeggenschapsraad/geleding
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mr.debouwsteen@csgdewaard.nl. Wil je meer weten over het MR-lidmaatschap, neem
dan contact op met Bas Bramer, voorzitter van onze MR (asbramer@gmail.com). Bij
meerdere geïnteresseerde kandidaten volgen er verkiezingen.

Organisatorisch
Biwanto - 4 juni
Dit jaar is er geen avondvierdaagse bij ons in het dorp. Gelukkig gaat de Biwanto wel
door. Biwanto staat voor Binnenmaas Wandeltocht, dit is een gezellige wandeltocht
rondom de Binnenmaas. Wij doen hier in schoolverband aan mee voor de liefhebbers,
zowel kinderen (vanaf groep 5) als ouders kunnen zich hiervoor opgeven. Het
inschrijfgeld bedraagt €7,00 met medaille of nummertje (of €4,50 zonder).
We lopen 12 km en varen over met een pontje. Het is altijd erg gezellig, onderweg zijn er
ouders van de ouderraad die ons van drinken en wat lekkers voorzien. We lopen in onze
Bouwsteenshirts!
De start is om 12.00 uur, dus neem eten mee, dat kan voor de start nog opgegeten
worden!

We verzamelen zaterdag 4 juni om 11.15 uur op de Vlasakker bij school.
De indeling van de kinderen in de auto’s wordt op school geregeld.
Start en finish: Scouting clubhuis van de Lodewijck van Praetgroep aan de Laan van
Moerkerken 27 Mijnsheerenland.
Wil je meedoen? Geef je dan voor donderdag 26 mei op via de mail
m.vandervorm@csgdewaard.nl. Graag vermelden: naam, medaille of nummertje (voor
de hoeveelste keer doe je mee?), wel of geen auto.
Voor informatie:  Marjo van der Vorm (m.vandervorm@csgdewaard.nl)

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

03-06-2022 groep 6a groep 6b

10-6-2022 groep 7a groep 7b

24-6-2022 groep 8a? groep 8b?

Identiteit
Gebedskring ‘De Bouwsteen’
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de gebedskring van Basisschool De
Bouwsteen. Als ouders, vaders en moeders, van kinderen op De Bouwsteen, realiseren
wij ons dat christelijk onderwijs essentieel is voor de (geloofso)pvoeding van onze
kinderen. Maar ook gebed voor leerkrachten, ouders en kinderen en allerlei activiteiten
is belangrijk!
Daarom komt een aantal ouders 1x per 2 weken van 8.45 uur tot 9.30 uur bij elkaar om
te bidden voor de kinderen, ouders en leerkrachten. De bijeenkomsten vinden
afwisselend op maandag- en op woensdagochtend plaats. Wij ontvangen gebedspunten
van de leerkrachten zelf. Dit kunnen heel concrete punten zijn, bijvoorbeeld een ziek
kind of een zieke grootouder(s). Het kunnen ook algemene gebedspunten zijn zoals de
sfeer op school, de vergaderingen van de ouderraad of de voorbereidingen van de
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rapportbesprekingen. Ook brengen wij als ouders zelf gebedspunten in. Dit zijn punten
die wij gehoord hebben in de “wandelgangen” in en om school of wat onze eigen
kinderen thuis verteld hebben.
Komend schooljaar zullen enkele ouders stoppen als deelnemer omdat hun kind De
Bouwsteen verlaat. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe ‘bidders’. Heeft u een kind
of kleinkind op De Bouwsteen en wilt u met ons mee komen bidden, dan bent u van
harte welkom!
Dit schooljaar komen we nog op de volgende data bij elkaar:

Woensdag 1 juni
Maandag 13 juni
Woensdag 29 juni

We starten om 8.45 uur bij een van de leden van de kring thuis.
Van harte uitgenodigd om een keer vrijblijvend bij ons aan te schuiven!
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Niels Kegel 06-28810366 @: nielskegel@hotmail.com

In de media
- Spannende strijd over privacy, encryptie en codetaal
- Achtste groepers interesseren voor techniek
- Kinderen staan stil bij vrede en vrijheid
- Voorbereiding dodenherdenking
- Afscheid juf Renate

Planning
- 25, 26, 27 mei: vrij - Hemelvaart
- 31 mei t/m 3 juni: kamp groep 8
- 4 juni: Biwanto
- 6 juni: vrij - Pinksteren
- 16 en 17 juni: studiedagen - leerlingen vrij

Vanuit anderen
- Flyer van de Biwanto

mailto:nielskegel@hotmail.com
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22465-spannende-strijd-over-privacy-encryptie-en-codetaal
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22418-achtstegroepers-interesseren-voor-techniek
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22293-kinderen-staan-stil-bij-vrede-en-vrijheid
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22286-voorbereiding-dodenherdenking-s-gravendeel
https://debouwsteen.csgdewaard.nl/nieuws/22191-bedankt-voor-het-mooie-afscheid
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