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Vanuit de directie
In de Kinderboekenweek met het thema GiGaGroen hebben er diverse activiteiten in de
groepen plaatsgevonden. Zo hebben verschillende mensen voorgelezen in de groepen
tijdens een heerlijk ontbijt, zijn er mooie kunstwerken gemaakt, is er veel gelezen en
geleerd over de natuur en hebben alle groepen een nieuw boek gekregen.
Daarnaast is er een voorleeswedstrijd gehouden, waarbij is gebleken dat wij over een
groot aantal voorleestalenten beschikken. Uiteindelijk kon er maar 1 kind winnen en dat
is geworden Kim Liefaard uit groep 8A. Zij mag onze school vertegenwoordigen tijdens
de voorrondes van de Hoeksche Waard en wie weet mag zij door naar de volgende
ronde.
Nog een week school en dan mogen we genieten van een week herfstvakantie.
In deze Nieuwsbrief is al de planning voor na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie
toegevoegd.

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Kinderdankdag 2022
Ook dit jaar vieren we op woensdag 2 november weer kinderdankdag.
De dienst wordt georganiseerd door de Christelijk gereformeerde kerk, Hervormde
gemeente en Gereformeerde kerk in samenwerking met school.

Het thema is: God is groot en geweldig!

Dit jaar vindt de dienst onder schooltijd plaats tussen 11.30 u. - 12.15 u. in de
Ichthuskerk aan de Zuid Voorstraat. Ouders en belangstellenden kunnen de dienst via
een live-stream volgen of op een later tijdstip terugkijken. De link hiervoor delen we via
een aparte mail met u in de dagen voorafgaand aan de kinderdankdag.
De kinderen lopen na de dienst weer naar school. We verwachten rond 12.30 u. weer op
school te zijn. De kinderen kunnen op de gebruikelijke plaats op/bij het schoolplein
opgehaald worden.

Collectedoel: De sponsorkinderen van onze school

Vindt u het leuk om de liedjes ( samen met uw kind) alvast te beluisteren?
Hieronder vindt u de liedjeslijst:
Welkom, welkom (aangepast)
God is zo groot.wmv opw. 508
Groot en geweldig - met tekst
Groot en geweldig - Marcel en Lydia Zimmer met bewegingen
God is zo groot opw 220
Het Allerleukste Liedje
Hé zing je mee? (Lyric video) | Mozaiek Worship Kids | Wij doen mee

https://www.youtube.com/watch?v=asvmxDwHfU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ww2FqgEgNnk
https://www.youtube.com/watch?v=5_qLYAp5StM
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
https://www.youtube.com/watch?v=K6pbFzgWlIs
https://www.youtube.com/watch?v=5vxqd6tTY1c
https://www.youtube.com/watch?v=DFiymeYWweA
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Invalleerkrachten
We zijn dringend op zoek naar mensen die kunnen en willen invallen. Bent u of kent u
iemand die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid en die bereid is om in te vallen,
meldt u zich dan aan bij de directie van de school.

Chromebooks
We hebben 20 chromebooks die afgeschreven zijn wat betreft levensduur en die we
voor een kleine bijdrage van €20,- voor de school willen verkopen. De opbrengst wordt
weer geïnvesteerd in leermiddelen, leesboeken etc.
De chromebooks  zijn gemiddeld 5 á 6 jaar oud. Ze werken op adapter of accu. Ze zijn
uiteraard helemaal leeggemaakt, zodat ze thuis gebruikt kunnen worden. Als u interesse
heeft, meldt u zich dan bij meester Luc.

Stagiaires
De afgelopen weken zijn er verschillende stagiaires van de Pabo en de opleiding tot
onderwijsassistent bij ons begonnen aan hun stage. We wensen hun een fijne en
leerzame tijd toe op onze school. Hieronder stellen ze zich aan u voor.

Naam: Rebekka Spek
Opleiding: onderwijsassistent
Leerjaar 2
Stagedagen: dinsdag tot vrijdag
Stageklas: groep 1/2b

Hallo! Ik ben Ashley Hofman.
Ik ben 22 jaar oud, zit in het derde jaar van de PABO en
loop het komende half jaar elke maandag stage in groep
1-2c. In mijn vrije tijd  lees ik graag boeken en ben ik veel in
de sportschool te vinden. Tijdens mijn stage werk ik aan
een goede band met de kinderen. Hiermee hoop ik een
goede juf te worden en de kinderen te begeleiden in hun
ontwikkeling. Ik kijk er naar uit om er een leuk half jaar van
te maken.
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Beste ouder(s) & verzorger(s) van de leerlingen van De
Bouwsteen,
Mijn naam is Inge Wannet, ik ben 21 jaar en woonachtig in
Maasdam. Ik ben 3de jaars PABO student en studeer aan het
InHolland in Dordrecht. Dit jaar zal ik op de Bouwsteen stage
lopen bij Juf Corrie van Weelden in Groep 3B. Ik zal tot aan de
kerstvakantie iedere maandag in de klas zijn, Maar na de
kerstvakantie wordt hier ook de dinsdag aan toegevoegd.
Ik heb enorm veel zin in mijn stage op De Bouwsteen, en ik
hoop snel een keer kennis te maken met u.
Juf Inge

Ik ben Marijn Bas en ik ben 17 jaar oud, ik kom uit Dordrecht, ben momenteel
eerstejaars student op de pabo in Dordrecht. Tot aan de kerstvakantie kom ik op
maandag (en soms een hele week) stage lopen in groep 7B, natuurlijk heb ik hier
hartstikke veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Marijn Bas

Hi! Ik ben Saghi en ik ben 19 jaar oud en studeer de Pabo in
Dordrecht. Ik zit in mijn eerste jaar van de Pabo en ik loop stage
in groep 8a en ik vind de groep super gezellig en ik heb het zeker
naar mijn zin hier!

Schoolshirts
Nog niet alle schoolshirts zijn ingeleverd, graag voor de herfstvakantie inleveren bij de
meester of juf!

Ouderbijdrage
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.  Het gaat om de
vrijwillige ouderbijdrage, maar ook om het schoolreisje en voor een aantal groepen om
zwemgeld.
Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deze bijdrage te kunnen voldoen,
klikt u dan op onderstaande link. Het betreft de regeling Meedoen om tegemoet te
komen in de schoolkosten. Of u kunt contact opnemen met Jacqueline van den Bosch.
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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Gymlessen
Door het wegvallen van Bob de Vlaming is er tot aan de herfstvakantie de volgende
invulling van docenten voor de diverse groepen:
Op dinsdag komt Michel Hiwat tot de herfstvakantie danslessen geven.
Donderdag komt Dylan van Es samen met Bernice de lessen verzorgen. Dylan heeft MBO
sport en bewegen gedaan (CIOS)
Vrijdag geeft Bernice de gymlessen aan de groepen 1-2.
Na de herfstvakantie gaat dit rooster hoogstwaarschijnlijk veranderen. Uiteraard houden
we u op de hoogte.

Het is tijdens de gymlessen opgevallen dat er kinderen zonder gymschoenen gymmen.
Voor de veiligheid adviseren wij goede gymschoenen.

Planning oktober/november/december
- In de weken van 3 t/m 21 oktober: voorlopig adviesgesprekken groep 8
- Dinsdag 18 oktober vergadering OR
- Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022.
- Woensdag 2 november Kinderdankdagdienst
- Maandag 7 november vergadering MR
- Zaterdag 12 november aankomst Sinterklaas
- Maandag 5 december viering Sinterklaas
- Woensdag 21 december kerstviering (onder voorbehoud)
- Kerstvakantie maandag 26 dec. 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Vanuit anderen

- Nieuws uit de MR
- Afsluiting kinderboekenweek 15-10-2022 GiGagroen-festival
- Zwem4daagse
- VBK (VakantieBijbelKlub) Strijen
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Vanuit de MR

Het nieuwe schooljaar is intussen in volle gang. Een jaar dat we gestart zijn met een

nieuwe directeur, een nieuw schoolrooster en nieuwe leden binnen de MR.

Het afgelopen jaar heeft voor de MR voor een heel groot gedeelte in het teken gestaan

van een schoolrooster waar we als “De Bouwsteen” de komende jaren mee vooruit

kunnen. Ingegeven vanuit de Corona-periode hebben wij ons op verschillende manieren

laten  informeren met wensen vanuit ouders en school. Wat voor ons hierbij altijd

voorop heeft gestaan is een duidelijke informatiestroom geweest richting ouders.

Hierdoor heeft de directie ouders geïnformeerd middels een bijeenkomst en een

ouderraadpleging. Naar aanleiding hiervan is er gekozen voor het schoolrooster zoals we

het nu kennen. Daarbij heeft de MR ingestemd met het dringende advies om

alternatieve manieren te onderzoeken voor bekostiging van de Tussenschoolse opvang

d.m.v. een stichting Vrienden van de Bouwsteen.

Daarnaast is de MR door het bestuur van CSG De Waard betrokken bij de aanname van

een nieuwe directeur voor de Bouwsteen. Wij zijn blij dat Jacqueline van den Bosch de

rol van directeur heeft aanvaard en dat er weer een gezicht is die richting en visie geeft

aan onze school. Wij kijken uit naar een nauwe samenwerking.

Zoals u weet bestaat de MR uit een vertegenwoordiging van het personeel en ouders.

Per dit seizoen hebben wij afscheid genomen van Wilco van Straten en Cynthia

Preesman.  Gelukkig hebben  wij hun inzet kunnen invullen met nieuwe leden binnen de

MR. Namens school hebben wij Annemarie Oskam mogen verwelkomen en namens de

ouders heeft Brenda Vliege - de Heer zitting in de MR. Hierdoor zijn wij weer op volle

sterkte.

Voor komende periode staan er met name bestuurlijke zaken op de agenda waarbij

begrotingen, jaarplan van de MR en jaarverslag van school worden besproken.

Mocht u vragen hebben, initiatieven hebben of meer informatie willen hebben over

bepaalde zaken, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via

MR de bouwsteen@csgdewaard.nl.

Namens de MR,

Bas Bramer

mailto:bouwsteen@csgdewaard.nl
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Afsluiting Kinderboekenweek
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Zwem4daagse
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IN DE HERFSTVAKANTIE IS ER WEER VBK IN SALVATORI!

Thema: Duik erin!

Waar? : In Salvatori (naast de Grote Kerk) in Strijen
Wanneer? : woensdag 26 oktober
Hoe laat ? : Van 10:00 uur tot 12:00 uur
Voor wie? : Kinderen van 4 -12 jaar

Wat we allemaal gaan doen: Spelen, knutselen, zingen,
poppenkast kijken, luisteren naar het Bijbelverhaal en nog veel
meer!

Het is fijn als je jezelf opgeeft zodat we een beetje weten
hoeveel kinderen er komen, maar er kan altijd nog een vriendje

of vriendinnetje bij 😊

Dat kan via onderstaand mailadres
Email: vbk@hervormdstrijen.nl


