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Vanuit de directie
Uitkomst van de ouderraadpleging schooltijdenwijziging
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met onderstaand rooster. In de
raadpleging stemde 93% van de ouders voor dit rooster. Dit betekent dat het rooster er
vanaf volgend jaar zo uitziet:

Maandag 8:30 - 14:45
Dinsdag 8:30 - 14:45
Woensdag 8:30 - 12:30
Donderdag 8:30 - 14:45
Vrijdag 8:30 - 12:30

63% van u is bereid een vrijwillige bijdrage te betalen voor de pauzeopvang. De
oudergeleding van de MR heeft er daarom mee ingestemd dat de school een vrijwillige
bijdrage mag vragen. Daarmee blijft het betalen van de gevraagde bijdrage nog steeds
vrijwillig. Er is een bedrag afgesproken van € 50 per schooljaar voor het eerste kind en
€ 25 per schooljaar voor elk volgende kind in hetzelfde gezin. Het voorstel voor de
vrijwillige bijdrage geldt alleen voor het schooljaar 2022-2023. We gaan namelijk ook
onderzoeken of er een andere manier van financiering voor de pauzeopvang te regelen
is, bijvoorbeeld via het opzetten van een Stichting ‘Vrienden van CBS De Bouwsteen’

De langere vrijdagmiddag voor de groepen 7 en 8 heeft nu niet voldoende steun om
gelijk in te voeren. 40% stemt voor, 24% tegen en 33% misschien. Van de ouders met
kinderen in groepen 6, 7, 8 stemt 44% tegen, 26% voor en 26% misschien. Dit moet
verder worden onderzocht en kan dan opnieuw worden voorgelegd in een raadpleging.

Nieuwe collega’s
Wij zijn blij dat wij twee gediplomeerde, volledig bevoegde leerkrachten met ervaring
hebben kunnen vinden voor CBS De Bouwsteen. Claudia de Geus en Sigrid Kranenburg
komen ons team versterken om les te geven aan de kinderen. Ook meester Joël
Schipper, die bijna zijn PABO diploma heeft behaald, blijft bij ons werken als
groepsleerkracht. De bezetting van de groepen maken wij zo spoedig mogelijk bekend. In
een volgende nieuwsbrief zullen wij de collega’s vragen zich voor te stellen.

Uitslag Enquêtes
Vragenlijst ouders tevredenheid 2022
In de lente heeft u van ons een vragenlijst ontvangen om uw tevredenheid over onze
school te laten blijken. 46% van u vulde de vragenlijst in, wat voldoende is, maar fijner
zou zijn als er meer ouders zouden reageren in een volgende vragenlijst. De uitkomsten
tonen veel goede punten en enkele verbeterpunten. 10% vindt dat wij beter moeten
optreden tegen pestgedrag. Gelukkig heeft het andere deel hier óf geen ervaring mee óf
vindt het voldoende, maar toch gaan we hier als school natuurlijk aandacht aan
besteden om dit te verbeteren.

33% ervaart de informatievoorziening over de dagelijkse gang van zaken, over waar de
school zich in wil ontwikkelen en over de ontwikkeling van het eigen kind als
onvoldoende. Wellicht heeft dit te maken met de Coronaperiode en de afwezigheid van
een vaste directeur, maar hoe dan ook gaan wij aan de slag met dit punt.
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Gelukkig bent u op het overgrote deel van de punten tevreden door aan te geven dat wij
een goede school zijn en goede leerkrachten hebben, dat de school gezellig, verzorgd en
veilig is en vooral dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Vragenlijst leerlingen tevredenheid 2022 en Vragenlijst veiligheid leerlingen 2022
Ook de leerlingen hebben op school twee vragenlijsten ingevuld. Het enige punt dat bij
de leerlingen onvoldoende scoort bij de tevredenheid is dat ze niet allemaal even graag
naar school gaan. Hier concluderen wij uit dat dit te maken heeft met naar school gaan
in het algemeen, omdat alle andere terreinen ver boven het gemiddelde scoren. Hierbij
moet u denken aan: ik heb het naar mijn zijn in de klas, mijn leerkracht geeft goed les, ik
vind onze school een goede school, mijn leerkracht gaat prettig met mij om en mijn
leerkracht treedt op als er pestgedrag is.

Uit de lijst veiligheid komt één verbeterpunt en dat gaat over het er iets van zeggen als je
gepest wordt en/of er iets van zeggen als een ander gepest wordt. 20% van de kinderen
vindt dit lastig, dus dit is iets waar we aandacht aan moeten geven. Alle andere scores
zijn weer ruim voldoende zoals: ik heb vrienden in de klas en ik voel me veilig op school.
We zijn blij met deze uitkomsten en gaan aan de slag met de verbeterpunten.

Organisatorisch
Fietscontrole
Woensdag 15 juni doen de groepen 7 mee aan het Praktisch Verkeersexamen van Veilig
Verkeer Nederland.  Dit wordt gezamenlijk georganiseerd door de scholen in
's-Gravendeel en beide ouderraden van de scholen. De leerlingen fietsen een route over
het dorp en worden onderweg beoordeeld.
Op 8 juni vindt er een fietskeuring plaats. De ouders van leerlingen uit groep 7 zijn per
mail geïnformeerd over de eisen voor een veilige fiets.

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

10-6-2022 groep 7a groep 7b

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

01-07-2022 groepen 5

Identiteit
Na Pasen vertelden we de kinderen over de Hemelvaart van Jezus
en deze week is het Pinksterverhaal verteld, het verhaal over vuur
en wind dat in beweging zet. We vieren dat de Heilige Geest
gestuurd is, eerst naar de discipelen, maar het is voor iedereen!
‘Door het wonder van de Geest, vieren wij het Pinksterfeest!’
Ik moet weggaan Zing je mee?

Planning
- 4 juni: Biwanto
- 6 juni: vrij - Pinksteren

https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ


Nieuwsbrief 17
03-06-2022

- 8 juni: fietskeuring groep 7
- 15 juni: Praktisch Verkeersexamen groep 7
- 16 en 17 juni: studiedagen - leerlingen vrij

Vanuit anderen

Beste ouders,

Na de zomervakantie wordt er weer een typecursus gestart voor kinderen van groep

7 en 8.

Typen op de computer wordt steeds belangrijker. Voor school moeten kinderen vaak

verslagen en werkstukken maken. Door de cursus op school te geven, is leren typen

makkelijker en leuker voor kinderen. Kinderen doen het samen en stimuleren elkaar.

Omdat je ook thuis veel moet oefenen, heb je thuis een computer met internet

nodig. De cursus bestaat uit 12 persoonlijke lessen van 45 minuten, waarbij kinderen

met 10 vingers blind leren typen en er goed op de houding en vingerzetting wordt

gelet. Daarna volgt een examen en krijgen zij bij 100 of meer aanslagen per minuut

en (minder dan) 2% fout, een diploma. Voor kinderen met dyslexie is er een speciaal

programma. De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag direct na school. Het

cursusgeld bedraagt

€ 159,00 voor 13 lessen (inclusief examen).

De eerste les start op vrijdag 2 september 2022, vervolgens op

9, 16, 23, 30 september

7, 14, 21 oktober

4,  11,  18,  25 november

Examen op 2 december 2022

De lessen zullen direct na school (12:30/12:45 uur tot 13:30 uur) worden gegeven.

De kinderen kunnen dan hun zelf meegenomen boterham eten en eerst nog even wat

drinken. U kunt uw kind via mijn e-mailadres gigakidsrotterdam@gmail.com opgeven.

Vermeld u in de mail dan de volgende gegevens:

● de volledige voor- en achternaam van uw kind

● zijn/haar geboortedatum

● op welke school en in welke klas uw kind zit

● telefoonnummer waarop u bent te bereiken

● uw e-mailadres

● eventuele bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden, bijv. dyslexie

Mocht u  nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Carmencita Smaal, tel. 06-5732 7176 of via e-mail: gigakidsrotterdam@gmail.com
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