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Vanuit de directie
De eerste 2 schoolweken zitten er op. Gelukkig hebben we alle kinderen weer kunnen
verwelkomen en zo ook bijna alle juffen en meesters. Juf Femke is nog steeds met
zwangerschapsverlof en juf Sarina heeft helaas vorige week een operatie aan haar
longen ondergaan, als gevolg van een aanhoudende longontsteking. Hierdoor is zij
voorlopig nog niet in staat om te kunnen werken. Juf Dorine zal haar deze vrijdagen
vervangen. We wensen juf Sarina veel beterschap en een voorspoedig herstel!

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Omkeer gesprekken
Vanaf maandag 5 september vinden de omkeergesprekken plaats. U ontvangt vandaag,
vrijdag 2 september,  via de mail per groep een intekenlijst (digitaal) waarop u uw naam
kunt invullen bij een tijdstip.
De gesprekken duren 10 minuten.

Schoolreis

Schoolreis woensdag 14 september groepen 3,4,5 naar DippieDoe.

Vertrek 8.45 uur vanaf De Trekdam in schoolshirt. Vertrek vanaf DippieDoe om 14.30 uur.

Verwachting terug op De Trekdam 16.00 uur. Geef uw kind deze dag drinken,

tussendoortje en lunch mee. Eventueel mag u uw kind 5 euro meegeven.

Schoolreis donderdag 22 september groepen 6&7 naar Drievliet.

Vertrek 8.45 uur vanaf De Trekdam in schoolshirt. Vertrek vanaf Drievliet om 15.00 uur.

Verwachting terug op De Trekdam 16.00 uur. Geef uw kind deze dag drinken,

tussendoortje en lunch mee. Eventueel mag u uw kind 5 euro meegeven.
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Schoolreis donderdag 22 september groepen 1&2 naar Monkey Town in Sliedrecht.

Vertrek 9.15 uur vanaf De Trekdam. Vertrek vanaf Monkey Town om 14.00 uur.

Verwachting terug op De Trekdam 14.30uur. De lunch en drinken wordt verzorgd. Geeft

u uw kind indien nodig 1 setje verschoning mee.

Bellen in geval van nood tijdens de schoolreis 06-83529010.

Geeft u uw kind geen waardevolle spullen mee, zoals telefoons, smartwatches…..

Niet parkeren op De Trekdam ivm de bussen (Liefst met de fiets of lopend komen).

Verzoek om betaling voor de schoolreis (25 euro) heeft u al ontvangen via de mail.

We hopen op een hele fijne en gezellige dag met mooi weer!

Vrijwillige ouderbijdrage, schoolzwemmen(gr 5 t/m 8) en schoolreisje (gr. 1 t/m7)

Afgelopen woensdag heeft u  een link ontvangen van Wiscollect voor de factuur. Deze

mail met link wordt verstuurd naar de ouder waarvan het mailadres doorgegeven is door

de ouder(s) aan school en waarbij aangegeven staat dat dit ook het factuuradres is.

Graag dus ook een check bij een eventuele partner of hij/zij de mail heeft ontvangen.

Indien u de mail niet ontvangen heeft of u wilt het factuuradres aanpassen, kan men

contact opnemen met Luc Kok of Jacqueline  van den Bosch.

De bijdrage voor de TSO volgt ook binnenkort.

Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deze bijdragen te kunnen voldoen,

klikt u dan op onderstaande link. Het betreft de regeling Meedoen om tegemoet te

komen in de schoolkosten.
Bijdrage voor schoolkosten - Gemeente Hoeksche Waard

Corona

Helaas zijn er al weer enkele kinderen ziek gemeld vanwege Corona. Het advies blijft om

te testen bij klachten of als in de directe omgeving personen besmet zijn met Corona. Bij

een positieve besmetting blijft een kind thuis en volgt men de quarantaine regels van

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/werk-geld/tegemoetkomingen-voor-ouders-met-een-laag-inkomen/meedoenregeling-extra-geld-voor-schoolkosten/
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het RIVM. Zie link. Regels gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test |

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Op school zijn bij meester Luc thuistesten te verkrijgen. Vanaf 25 februari 2022 gelden er

geen verdere maatregelen meer voor het basisonderwijs. We volgen hierbij de

richtlijnen voor scholen van het RIVM.

Zwemmen.

De groepen 4 gaan iedere week schoolzwemmen, de groepen 5 t/m 8 zwemmen

beurtelings. Voor het meedoen met de lessen vraagt het zwembad een vrijwillige

bijdrage. Voor de groepen 4 is dit €50,- per kind (zie flyer: U wordt verzocht dit bedrag

over te maken. De betaling kan online via de website www.zwembaddewellen.nl.

Vermeld daarbij de naam van uw kind, de groep en de school.)

Voor de groepen 5 t/m 8 is dit €12,50 per kind.

Planning september/oktober
- Vanaf 5 september: omkeergesprekken met de nieuwe leerkracht en eventueel

de intern begeleider
- Maandag 5 september MR-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.
- Dinsdag 4 oktober kleuterinstuif
- Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek
- In de weken van 3 t/m 21 oktober: voorlopig adviesgesprekken groep 8
- Vrijdag 7 oktober voorleesontbijt
- Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
http://www.zwembaddewellen.nl
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Vanuit anderen

Beste ouders,

Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de schoolmaatschappelijk
werker op De Bouwsteen. U kunt bij het schoolmaatschappelijk
werk terecht voor alle vragen met betrekking tot opvoeding,
gezin, gedrag en school gerelateerde problemen of zorgen,
anders dan leerproblemen.
Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende en
preventieve hulp aan kinderen en ouders. Daarnaast bieden wij
vanuit Kwadraad verschillende cursussen aan op het gebied van
weerbaarheid, echtscheiding, faalangst en meidenvenijn. Alle hulp van het
schoolmaatschappelijk werk is geheel kosteloos.
Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen, dan ga ik met u op zoek
naar beter passende hulp, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders.
Als schoolmaatschappelijk werker heb ik nauw contact met de intern begeleider van
school en maak ik onderdeel uit van het Jeugdteam in de Hoeksche Waard.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij
het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, kunt u altijd vrijblijvend
contact opnemen met mij of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern
begeleider op school.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer
06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl.

mailto:f.krebbers@kwadraad.nl

