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Vanuit de directie
De schoolreizen van de groepen 1-2 en 6-7 hebben plaatsgevonden. De kinderen, ouders
en leerkrachten hebben een hele leuke en fijne dag met elkaar gehad.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben de voorlichtingsavond over het
voortgezet onderwijs goed bezocht. Hopelijk heeft deze avond eraan bijgedragen om
later dit jaar een goede keuze te kunnen maken.
Vandaag hebben we helaas meester Bob moeten uitzwaaien. Dat hebben we gedaan
met een mooi lied en cadeaus.

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Kinderboekenweek GiGaGROEN
De kinderboekenweek openen we met de kinderen in de hal op woensdag 5 oktober.
Die dag mogen de kinderen verkleed naar school in het groen/bruin of blauw (kleuters
werken over het thema Onder Water), als Freek Vonk of in dieren-onesie.
Op school besteden we tijdens de Kinderboekenweek, die duurt tot 15 oktober extra
veel aandacht aan (voor)lezen.
Het team van De Bouwsteen wil graag nog eens benadrukken hoe belangrijk het is dat
kinderen ook thuis blijven lezen of worden voorgelezen. Neem tijdens deze dagen eens
een kijkje in de boekhandel, daar staan heel veel mooie kinderboeken binnen het thema
gi-ga-groen. Of ga samen met uw kind naar de bibliotheek. Het lidmaatschap voor de
bibliotheek is voor kinderen t/m 12 jaar gratis.

Vrijdag 7 oktober voorleesontbijt
De kinderen nemen zelf ontbijt mee van thuis. Wie wil mag in pyjama/onesie enz.
komen. In de klas zal een gast komen voorlezen.
De groepen 7 en 8 houden in deze periode nog een voorleeswedstrijd!

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.

Trakteren
De kinderen mogen als ze jarig zijn of bij een bijzondere gebeurtenis, zoals de geboorte
van een broertje of zusje, trakteren in de eigen groep. Een gezonde traktatie is fijn. Deze
mag weer onverpakt en zelfgemaakt zijn. De kinderen gaan niet de klassen rond, mocht
u toch iets voor de juffen en meesters mee willen geven dan wordt deze traktatie in de
keuken gezet. Dan wordt deze zelf gepakt bij de koffie of de thee.

Corona
Maandag krijgen de kinderen allemaal 2 testen mee naar huis. Ons dringend advies blijft
bij klachten testen. Zo beschermen we de kinderen en de leerkrachten!
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Kijkje in de kleuterklas
Vrijdag 14 oktober om 12.15 u. of maandag 17 oktober om 14.30 u. heeft u de
gelegenheid om samen met uw kind een rondje door de klas te lopen om te bekijken
wat ze gemaakt hebben en waar ze mee spelen rondom het thema " Onder water" .
Ivm de beperkte ruimte mag er 1 volwassene per kind op 1 van de twee momenten
komen kijken. We willen u vragen om eventuele kinderwagens om diezelfde reden ,

buiten de klas te laten staan
U bent van harte welkom en tot binnenkort!

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 flyer.

Zwemrooster

Vrijdag

07-10-2022 groep 6

14-10-2022 groepen 7

21-10-2022 groep 8a
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Planning september/oktober
- 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.

Vanuit anderen

Kinderboekenweek in de Hoeksche Waard:
-Opening Kinderboekenweek
-Sluiting Kinderboekenweek
-Gi-Ga-Groen festival in Strijen

Kinderen en boeken: een bijna magische relatie. Want in boeken is alles mogelijk en
kinderen zijn daar dol op. Reden genoeg voor een ludiek feest. Woensdagmiddag 5
oktober openen wethouder Harry van Waveren en kinderburgemeester Chris Buitendijk
de Kinderboekenweek 2022 in de Bibliotheek in het Oude Raadhuis.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Gi-Ga-Groen” wat feestelijk gevierd
wordt op woensdagmiddag 5 oktober in de Bibliotheek Oud-Beijerland in het Oude
Raadhuis. Doe mee met allerlei leuke activiteiten zoals een wedstrijdje tegelwippen, een
workshop van theaterhuis Willemstad, een Gi-Ga-Groene speurtocht op de markt, een
workshop vliegers maken in het Maaklokaal door de vliegtuigbouwclub en een
voorleesmarathon op het podium. De deelnemers krijgen er een leuke groene attentie
mee die verzorgd wordt door de gemeente Hoeksche Waard.
Kom ook op 5 oktober naar de opening! Het begint om 14:00 en eindigt om 16:00 uur.
Toegang is gratis (consumpties uitgezonderd). Leeftijd vanaf 4 jaar. Aanmelden kan bij de
balie van de Bibliotheek in Oud-Beijerland of buiten bij het marktkraampje van de
Bibliotheek op de dag zelf.
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Afsluiting Kinderboekenweek met speurtocht in Strijen
12 oktober 2022, van 14:00 tot 15:00 | Hoekseweg 8 in Strijen
Kosten: Kosten: €1,75 (plusabonnement), €2,13 (basisabonnement), €2,50 (niet-leden)

Op 12 oktober tussen 14:00 en 15:00 doen kinderen vanaf 4 jaar mee met een

speurtocht rondom het Gemaal van Strijen. Je ontdekt de natuur en maakt leuke

opdrachten.

Je kunt daarnaast vragen stellen aan boswachters Vera en Ronald over alles dat leeft

rond het gemaal en het uitkijkpunt in Strijen. Aan het eind van de speurtocht is er een

echt Gi-ga-groen certificaat te verdienen.

Honden zijn niet toegestaan en het gemaal is niet toegankelijk voor rolstoelen. Neem

laarzen mee en vergeet geen paraplu bij slecht weer. Het uitkijkpunt is overdekt, dus ook

bij regen kan de activiteit plaatsvinden.

Locatie: Hoekseweg 8 in Strijen - parkeerplaatsen voor auto's en fietsen aanwezig. Kom

zoveel mogelijk Gi-ga-groen op de fiets.

Aanmelden

https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6020;a_id=15622;event=tickw_uitvsel;u_id=25930;sid=77c0d36c-4c31-4a79-a0db-b5edaba30301;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal
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