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Vanuit de directie
Een nieuw schooljaar staat voor de deur, waarbij er ook nieuwe
gezichten te zien zijn. Waaronder die van mij. Daarom zal ik mij eerst
eens aan u voorstellen.
Mijn naam is Jacqueline van den Bosch, ik ben 46 jaar en woon in
Strijen met mijn man en 2 kinderen: een zoon van 20 en een dochter
van 18.
Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. In 1992 heb ik mijn man leren
kennen op vakantie in Zeeland en na 6 jaar met de trein heen en weer
te hebben gereisd, hebben we in 1998 samen een huis gekocht in
Westmaas.
Ik ben in mei 1998 afgestudeerd aan de Pabo in Nijmegen en kon meteen als leerkracht
van groep 8 gaan werken op De Provenier in Rotterdam. Daar heb ik met veel plezier
gewerkt totdat in mei 2002 onze zoon werd geboren. In maart 2004 werd onze dochter
geboren. In 2006 ging mijn zoon naar school en ben ik begonnen als invalleerkracht op
De Weerklank in Westmaas. Dat beviel erg goed. Wat begon als invalwerk in groep 3-4,
werd een vaste dag ADV vervanging in groep 5-6  en al snel werkte ik 3 dagen in groep
7-8. In 2016 heb ik de opleiding tot intern begeleider succesvol afgerond. Naast dat ik 3
dagen leerkracht van groep 7-8 was, heb ik 1 dag als intern begeleider gewerkt. In 2019
werd ik waarnemend directeur en in 2021 heb ik de opleiding tot startbekwaam
schoolleider afgerond. Na 16 jaar met veel plezier op De Weerklank te hebben gewerkt,
vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. En nu mag ik de functie van directeur van De
Bouwsteen vervullen. Een prachtige uitdaging waar ik heel veel zin in heb. De komende
weken zullen vooral in het teken staan van de school leren kennen, kennismaken, vooral
met de kinderen en met u als ouders en net als de kinderen heel veel nieuwe dingen
ontdekken en leren.
Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen school, ouders en kinderen.
Daarom bent u altijd van harte welkom om vrij bij mij binnen te komen op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 8.30 - 9.00 uur. Buiten deze tijden graag een afspraak
maken.

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
In de laatste nieuwsbrief stonden de onderstaande dagen en roosters al vermeld, daar
zijn geen wijzigingen in, maar worden hieronder nogmaals weergegeven als reminder.

Vakanties, studiedagen en extra vrije dagen

De vakanties voor schooljaar 2022-2023 zijn:
● Herfstvakantie 24 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
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● Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023
● Pinkstervakantie 29 mei 2023
● Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Extra vrije dagen/studiedagen:
● maandag 22 augustus
● maandag 6 februari
● vrijdag 10 februari
● vrijdag 24 februari
● dinsdag 11 april
● vrijdag 16 en maandag 19 juni
● vrijdag 7 juli onder voorbehoud

Gymrooster

Dinsdag 8.30 - 9.30 groep 4a
Deze groep start bij de sporthal en mag om
8.15 naar binnen.

Dinsdag 9.30 - 10.30 groep 6

Dinsdag 13.45 - 14.45 groep 4b
Deze groep gaat vanaf de sporthal naar
huis.

Donderdag 8.30 - 9.30 groep 3a en 3b
Deze groepen starten bij de sporthal en
mogen om 8.15 naar binnen.

Donderdag 9.30 - 10.30 groep 7a en 7b

Donderdag 10.30 - 11.30 groep 8a en 8b

Donderdag 13.45 - 14.45 groep 5a en 5b
Deze groepen gaan vanaf de sporthal naar
huis.

Vrijdag Alle kleutergroepen gymmen, graag
gemakkelijke kleding aan!
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Zwemrooster

De groepen 4 zwemmen iedere woensdag van 8.30 tot 9.15, zij starten dus in het

zwembad, ze mogen om 8.20 naar binnen.

Vrijdag 11.30 - 12.15
Na douchen en aankleden mogen
de kinderen naar huis.

26-08-2022 groepen 5

02-09-2022 groep 6

09-09-2022 groepen 7

16-09-2022 groep 8a

23-09-2022 groep 8b

Schoolreis
Al snel vinden de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 plaats. De groepen 1/ 2 gaan 22
september naar Monkeytown, de groepen 3,4,5 gaan 14 september naar DippieDoe en
de groepen 6,7 gaan 22 september naar Drievliet.
Meer informatie over de schoolreizen krijgt u in de Nieuwsbrief van vrijdag 2 september.

ParnasSys en CSG De Waard App

Heeft u deze beide apps al op uw telefoon staan? Via de app van ParnasSys kunt u de
voortgang van uw kind volgen. Op de app worden regelmatig door de leerkrachten foto’s
en berichten geplaatst. Mocht u de app niet hebben en uw inloggegevens kwijt zijn, dan
kunt u contact opnemen met Luc Kok (l.kok@csgdewaard.nl).
De leerkrachten gebruiken de app van CSG De Waard voor het geven van belangrijke
informatie. We bevelen deze app dan ook ten zeerste aan.

Planning september/oktober
- Komende weken: omkeergesprekken met de nieuwe leerkracht en eventueel de

intern begeleider; u ontvangt hierover nog een mail.
- Maandag 5 september MR-vergadering;
- Dinsdag 6 september OR-vergadering;
- Woensdag 14 september Schoolreis groepen 3-4-5 naar DippieDoe.
- Donderdag 22 september: schoolreis voor de groepen 1-2 naar Monkey Town en

de groepen 6 en 7 gaan naar Drievliet.
- In de week van 3 t/m 21 oktober: voorlopig adviesgesprekken groep 8
- Dinsdag 4 oktober kleuterinstuif
- Woensdag 28 september start Kinderboekenweek
- Vrijdag 7 oktober voorleesontbijt
- Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022.
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