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Vanuit de directie
De omkeer gesprekken hebben plaatsgevonden in alle groepen. Het is fijn om aan het
begin van het jaar met elkaar kennis te maken en om het onderwijs zo goed mogelijk te
kunnen afstemmen op de behoeften van de kinderen.
De schoolreis van de groepen 3-4-5 heeft plaatsgevonden. De kinderen, ouders en
leerkrachten hebben, ondanks de regen, een hele fijne dag met elkaar gehad.
Aankomende week staan nog de schoolreizen van de groepen 1-2 en 6-7 op het
programma. We hopen op een hele fijne dag met elkaar met mooi weer!

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Op tijd komen.
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat veel kinderen later dan half negen
binnenkomen. Dit is storend en gaat ten koste van de onderwijstijd. We vragen u er zorg
voor te dragen dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat het programma echt om half
negen kan starten.

Bericht meester Bob
Lieve allemaal,

De afgelopen 5 jaar heb ik met plezier gymles gegeven aan de kinderen op de
Bouwsteen. Per 1 oktober stopt dit avontuur voor mij en neem ik afscheid van jullie. Ik
ga namelijk werken op een andere school in Rotterdam.
Op de Bouwsteen heb ik mij enorm welkom gevoeld en ik heb een goede band
opgebouwd met collega`s en leerlingen. Hiervoor wil ik iedereen bedanken.
26 september is mijn laatste week op de Bouwsteen. Natuurlijk gaan wij wat leuks doen
in de gymles. Voor alle kinderen (3 t/m 8) een tip, neem donkere kleding mee!

Groetjes
Meester Bob

Vandalisme.
Het gebeurt wel eens dat kinderen hun fiets of step na schooltijd op het plein laten
staan. Het hek gaat aan de voorkant wel op slot, maar aan de zijkant is het plein nog
altijd toegankelijk. Helaas is in de afgelopen weken gebleken dat de volgende dag er
fietsen of stepjes beschadigd worden aangetroffen. Ons advies is om fietsen e.d. na
schooltijd niet te laten staan.
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Schoolreis

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 14.30 uur. De lunch en drinken wordt verzorgd. Geeft

u uw kind indien nodig 1 setje verschoning mee.

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.

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).

Shirts na de schoolreis zsm gewassen inleveren bij de juf of meester!

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

Woensdag 31 augustus heeft u een link ontvangen van Wiscollect voor de factuur. Mocht

u deze nog niet hebben voldaan, dan kunt u dit nog altijd doen.

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

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/werk-geld/tegemoetkomingen-voor-ouders-met-een-laag-inkomen/meedoenregeling-extra-geld-voor-schoolkosten/
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Kleuterinstuif
Op dinsdag 4 oktober wordt de eerste kleuterinstuif van dit jaar georganiseerd. U en uw
kind(eren) zijn van harte welkom om op deze ochtend nader kennis te maken met de
school. Zie onderstaande flyer.
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Vertrouwenspersoon voor leerlingen, personeel en ouders
Heeft u klachten of vragen, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of de directie terecht.
Maar onze school heeft ook een vertrouwenspersoon als aanspreekpunt voor alle
klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie
op school. Zij is er voor de leerlingen, de ouders en het personeel van school..

Wat is en doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft over
school of iets wat speelt op school. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor
klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, ongewenste
omgangsvormen, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De
vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen en collega's. De vertrouwenspersoon is
geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal
serieus en helpt de klager de juiste route te volgen. De vertrouwenspersoon is dus een
laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.

Wanneer klop je bij de vertrouwenspersoon aan?
Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die
iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen.

Omgaan met vertrouwelijke informatie
Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene
van de school in strikt vertrouwen aan een vertrouwenspersoon worden bekend
gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld groepsleerkracht,
directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig
personeel).
Geheimhouding van hetgeen de vertrouwenspersoon van de klager in strikt vertrouwen
ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de klagers hier toestemming voor
geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de
vertrouwenspersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de
geheimhouding te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen. Dit is dan nodig om de
klacht op te lossen.

Wie is vertrouwenspersoon op school?
Geertje van der Hoek is de vertrouwenspersoon op c.b.s. De Bouwsteen.
Zij is te bereiken via mail: g.vanderhoek@csgdewaard.nl of telefonisch via school:
078-6733260. (op werkdagen; donderdag en vrijdag om de week)
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Identiteit
Deze weken komen verhalen uit het Bijbelboek Exodus aan de orde. Het
volk Israël leeft in slavernij in Egypte. Mozes wordt als kind gered in een
biezen mandje en krijgt later de opdracht om aan de farao te zeggen dat
hij het volk moet laten gaan. Als de farao weigert komen er zware
plagen in het land. Uiteindelijk zorgt God voor een nieuw begin met het
volk Israël. Keer op keer wordt in de Bijbel verteld dat mensen een
nieuwe start mogen maken, dit lukt niet altijd op eigen kracht, maar we
mogen ervaren dat we een God hebben met de naam 'Ik ben die Ik ben,
Ik zal er zijn'. En dan kan er zomaar iets of iemand ons bij de hand nemen.
Lied: God gaat met je mee
God gaat met je mee!
Steeds opnieuw wijst Hij de weg.
Daarom ben je nooit alleen,
kom je altijd goed terecht.

Planning september/oktober
- Donderdag 22 september: schoolreis voor de groepen 1-2 naar Monkey Town en

de groepen 6 en 7 gaan naar Drievliet.
- Dinsdag 27 september voorlichtingsavond PO-VO groep 8
- 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.youtube.com/watch?v=Yj9ciSA1xmY
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Vanuit anderen

Vanuit het bestuur van CSG De Waard.
Vacature in het bestuur van SVB (Stichting Vermogens Beheer)
Graag brengt het bestuur deze vacature onder uw aandacht
https://csgdewaard.nl/vacatures/83-bestuurslid-voor-stichting-vermogensbeheer

Make Some Noise Kids

Ze worden vaak gezien als de christelijke Kinderen voor Kinderen. Een project wat enkele
jaren geleden begon als probeersel is uitgegroeid tot een razend populaire kindergroep.
Niet alleen in Nederland maar ook internationaal weet Make Some Noise Kids (MSNK)
steeds meer kinderen aan zich te binden. Met trots mogen we aankondigen dat er weer
liveshows van deze groep aan zitten te komen.

Wie eerder een show van deze groep heeft bezocht kan het be-amen, stilzitten is
onmogelijk en kinderen komen oren en ogen te kort.
Zingen en dansen jouw kids ook zo graag op de muziek van MSNK? Dan is dit zeker een
aanrader. Veel bekende MSNK liedjes zullen voorbij komen en de vaste hosts Tim en
Adrienne zullen de liveshows presenteren.

Alle liveshows zullen in de middag plaatsvinden waardoor alle leeftijden dit spektakel
kunnen meemaken. Deze shows zijn uitermate geschikt om vrienden en vriendinnen
mee naar toe te nemen!
In dit najaar zijn er 5 liveshows en…
Op 24 september is er een liveshow in Oud-Beijerland!
Locatie:
Evangelische Gemeente Hoeksche Waard
Polderlaan 1
3261 ZA Oud-Beijerland

Er zijn nog kaarten beschikbaar!
Bestel  je tickets via www. eventsforchrist.nl

https://csgdewaard.nl/vacatures/83-bestuurslid-voor-stichting-vermogensbeheer

