
Nieuwsbrief 18
20-06-2022

Vanuit de directie
Groepsverdeling 2022-2023

Afgelopen vrijdag was de groepsverdeling nog niet helemaal rond, vandaar deze verlate
nieuwsbrief met de groepsverdeling.  De kinderen die dit schooljaar in een a-groep
zitten, blijven volgend schooljaar ook een a-groep. Dit geldt uiteraard ook voor de
b-groepen. De kinderen van groep 4 uit de combinatiegroep komen volgend schooljaar
in de groep 5b (dit is geen combinatiegroep meer).

Over de indeling van de kinderen in de kleutergroepen en de groepen 3 wordt u zeer
binnenkort geïnformeerd. Nog even geduld hiervoor alstublieft.

Groep Naam leerkracht MA DI WO DO VRIJ Opmerkingen

groep 1a-2a Cynthia Preesman x x x

groep 1a-2a Sandra Achterberg x x

groep 1b-2b Jeanette Baars x x

groep 1b-2b Maja Markesteijn x x x

groep 1c-2c Marianne de Zeeuw x x x Om de vrijdag

groep 1c-2c Annemarie Snaayer x x x Om de vrijdag

groep 1d-2d Marlies Giesen x x x x x

groep 3a

Marcelle

Nieuwstraten x x x

groep 3a Patricia Kanters x x

groep 3b Corrie van Weelden x x x

groep 3b Marjolijn Rozendaal x x

groep 4a Esther Jager x x x x Om de vrijdag

groep 4a Geertje van der Hoek x x Om de vrijdag

groep 4b Annemarie Oskam x x x

groep 4b Femke Wesdijk x x x

Eerst zwangerschapsverlof, daarna

op woensdag, donderdag &

vrijdag

groep 5a Dorine Biesheuvel x x x x x Om de vrijdag

groep 5a

Sarina

Niemansverdriet x Om de vrijdag

groep 5b Karen Wolthuis x x x x

groep 5b Ed Meerburg x

groep 6 Sigrid Kranenburg x x x

Om de woensdag, na

kerstvakantie alle woensdagen

groep 6 Claudia de Geus x x x Tot kerstvakantie om de woensdag

groep 7a Joël Schipper x x x x x
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groep 7b Annemarie Otte x x x x

groep 7b Marjo van der Vorm x

groep 8a Wilko Vergeer x x x x x

groep 8b Willy Koster x x x x x

Tot de kerstvakantie om de

woensdag

groep 8b Claudia de Geus x

Om de woensdag, na

kerstvakantie alle woensdagen

Naast deze bezetting zullen juf Sandra (Achterberg) en juf Larissa de groeiklas voor hun
rekening nemen. Juf Marjo zorgt voor de bloeiklas. De onderwijsassistenten die ons gaan
ondersteunen zijn juf Denise, juf Naomi en juf Esmée. Jacqueline van den Bosch is onze
directeur en meester Luc onze concierge. Net als vorig jaar zijn juf Larissa en juf Patricia
onze IB-ers.

Het verlof van juf Femke in groep 4 (tot ongeveer half november 2022) wordt ingevuld
door juf Marlies. Tot die tijd zal juf Maja de dagen van juf Marlies in de kleutergroep
bezetten.

Voorstellen nieuwe collega’s
Mijn naam is Claudia de Geus, een geboren en
getogen Seuter en nog steeds  woonachtig in
‘s-Gravendeel! Ik werk bijna twintig jaar in het
onderwijs en heb in verschillende rollen gewerkt: als
leerkracht basisonderwijs en voortgezet onderwijs,
maar ook als intern begeleider en individueel
begeleider/coach. Jullie kunnen me op De Bouwsteen
ook tegenkomen als moeder, mijn dochter Isa gaat
komend schooljaar naar groep 8.
Daarnaast ben ik als bestuurslid van de
Oranjevereniging ‘s-Gravendeel betrokken bij het
organiseren van Koningsdag en de 4&5 mei viering, iets wat ik met veel plezier doe!
Ik heb ontzettend veel zin om na de zomervakantie aan de slag te gaan op De
Bouwsteen!

Beste leerlingen en ouders,
Mijn naam is Sigrid Kranenburg - van der Giesen en na de
zomervakantie zal ik starten op de Bouwsteen in groep 6. In het
schooljaar 2007-2008 heb ik mijn LIO-stage gelopen op de
Bouwsteen, dus de school is mij niet onbekend. De afgelopen 14
jaar heb ik in Barendrecht gewerkt en vooral veel ervaring
opgedaan in groep 7 en 8. Ondanks dat ik het naar mijn zin had
in Barendrecht leek het me fijn om wat meer in de buurt te
werken, vandaar dat ik eens om me heen ben gaan kijken. Ik
woon samen met mijn man, zoontje (4,5) en dochtertje (2,5) in
de polder buiten Strijen. Mijn hobby's zijn toneel, lezen en leuke
dingen doen met de kinderen. Thuis hebben wij wat dieren

lopen, dus daar ben ik ook vaak druk mee. Mijn favoriete vakantieland is Oostenrijk, mijn
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lievelingskleur is oranje en ik vind koken niet bepaald leuk... Willen jullie verder nog iets
weten? Dan zou ik zeggen: Kom eens langs en leer me kennen!
Voor nu een hele fijne zomervakantie en ik zie jullie graag in het nieuwe schooljaar!
Groetjes Sigrid

Organisatorisch
Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari  t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag en paasvakantie: 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023
Pinkstervakantie 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli  t/m 18 augustus 2023

De studiedagen volgen in de komende nieuwsbrief.

Voetbaltoernooi
Aanstaande donderdag 23 juni hebben wij een voetbaltoernooi georganiseerd voor de
groepen 5 t/m 8. Deze sportdag vindt `s middags plaats in sporthal de Schenkel.
(De groepen 3 gymmen op hun eigen tijd, de groepen 4 gymmen van 9.15 tot 10.15, dus
onder schooltijd, zij zijn om 14.30 dus gewoon op school).

Voor deze dag is het belangrijk dat de kinderen gymschoenen bij zich hebben,
sportkleding en water.
Voor het toernooi zijn teams gemaakt met kinderen van de groepen 5 en 6 door elkaar.
Zij zijn in de sporthal aanwezig van 10:45 uur tot 12:30 uur. Hierna lopen zij met de
leerkracht terug naar school.
De groepen 7 en 8 hebben ook gemengde teams. Zij zijn aanwezig in de sporthal van
12:45 tot 14:30.
Zij eindigen de dag dus bij de sporthal.

Sportieve groet, Juf Bernice en Meester Bob

Zwemrooster

Vrijdag 11.30 - 12.15 12.15 - 13.00

24-6-2022 groep 7a groep 7b

01-07-2022 groepen 5

Planning
- 23 juni: voetbaltoernooi groep 5 t/m 8
- 1 juli: afscheidsavond groep 8a
- 4 juli: afscheidsavond groep 8b
- 4 juli: vandaag kijken we vast in de nieuwe groep
- 5 juli: uitzwaaien van groep 8
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- 6 juli: rapporten
- 7 juli: laatste schooldag, de vakantie start om 14.30 uur!
- 8 juli: dit was een calamiteitendag, deze is niet ‘opgemaakt’, dus nu een vrije dag
- dinsdag 23 augustus: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

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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