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Vanuit de directie

Het is weer zover! Sinterklaas is in Nederland gearriveerd. Het is altijd een gezellige,
drukke tijd. Natuurlijk wordt daar in alle groepen uitgebreid aandacht aan besteed in
diverse lessen en activiteiten. Onder het kopje Sinterklaas vindt u meer informatie.

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Verlofaanvraag, ziekmelden of medische bezoeken
Als ouders/verzorgers mag u verlof aanvragen voor uw kind(eren). Als u verlof aanvraagt
wilt u dit dan doen via onze website. U gaat naar de website van De Bouwsteen -
bovenaan gaat u naar het kopje Ouders - bijna onderaan staat verlofaanvraag. Als u
daarop klikt opent zich het aanvraagformulier. Het aanvragen van verlof verloopt altijd
via de directeur. Zie voorwaarden voor verlof:
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/folder_extra_verlofNdG_def
_oktober18.pdf

Het gebeurt regelmatig dat kinderen niet worden afgemeld bij de leerkrachten als ze ziek
zijn of bezoeken aan tandarts, orthodontist of arts hebben. Wilt u ziekte of (medische)
afspraken altijd aan de leerkrachten doorgeven als deze onder schooltijd plaatsvinden?

Tafels
In groep 4 starten we met het aanleren van sommen met vermenigvuldiging, oftewel de
tafels. Het gaat hierbij om de tafels van 1 t/m 10. We willen hierbij dat deze sommen
geautomatiseerd worden, dat wil zeggen dat de kinderen ze vlot kunnen opnoemen. Het
vlot kunnen uitrekenen van een tafelsom is belangrijk voor verschillende andere
rekenvaardigheden, zoals deelsommen.

In groep 4 kunnen de kinderen steeds een andere tafel uit het hoofd leren. Wanneer ze
deze hebben geleerd, mogen ze het opnoemen bij de juf. Daarnaast kunnen ze ook een
tafeldiploma behalen als ze alle tafels door elkaar weten. Op school oefenen we de tafels
regelmatig, maar het is ook fijn als kinderen thuis kunnen oefenen. Hiervoor zijn
verschillende leuke online spelletjes ontwikkeld. Een paar suggesties:

● www.tafelsoefenen.nl
● www.tafeldiploma.nl
● www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen-tafels/
● www.tafeltjesleren.nl

In groep 4 wordt hiermee gestart, maar we merken dat herhaling voor de hogere
groepen, zoals groep 5, ook van belang is.

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/folder_extra_verlofNdG_def_oktober18.pdf
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/folder_extra_verlofNdG_def_oktober18.pdf
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/rekenen-tafels/
http://www.tafeltjesleren.nl/
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Letterster
Een aantal kinderen uit de groepen 2-3 en 4 werkt drie keer in de week met het
programma Bouw! Bouw! wordt preventief ingezet en ondersteunt bij beginnende
geletterdheid en leren lezen. Toch blijft voor sommige kinderen het lezen en de spelling
lastig. Voor die kinderen willen we gaan starten met Letterster.
Letterster ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of
spellingachterstanden of dyslexie. De oefeningen worden duidelijk uitgelegd in tekst en
tutorials. Het oefentraject sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Maar de
leerlingen hebben hier, net als bij Bouw!, begeleiding (tutor) bij nodig. Dit mag naast de
leerkracht ook een vader, moeder, opa of oma enz. zijn. Lijkt het u leuk om kinderen
individueel hierbij te begeleiden, meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind of
de intern begeleider Patricia Kanters.

Sinterklaas
De lootjes voor de surprises zijn getrokken in de groepen 5 t/m 8.  Op woensdag 30
november mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten.
Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest in de groepen. Natuurlijk
bezoekt de Sint met zijn Pieten ook De Bouwsteen.
Op deze dag mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 vanaf 8.00 uur hun surprises binnen
brengen.

Luizencontrole
Op woensdag 9 november heeft voor bijna alle groepen de luizencontrole
plaatsgevonden. Tijdens deze controle is er in verschillende groepen hoofdluis
geconstateerd. Hierover zijn de betreffende ouders/verzorgers door de
groepsleerkrachten gebeld en is het ook via de klassenapp gecommuniceerd dat er
hoofdluis in de groep is geconstateerd.
Op woensdag 16 november heeft de hercontrole voor deze groepen plaatsgevonden en
de eerste controle voor de groepen die vorige week nog niet aan de beurt waren
geweest. Helaas zijn nog niet alle groepen hoofdluis vrij. Het advies blijft bij hoofdluis
wassen met speciale shampoo en dagelijks goed kammen met een speciale luizenkam.
Preventief dagelijks controleren en goed kammen.
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Zwemmen

25-11-2022 groepen 7

2-12-2022 groep 8a

9-12-2022 groep 8b

16-12-2022 groepen 5

23-12-2022 groep 6

Planning oktober/november/december
- Maandag 21 november vergadering MR.
- Woensdag 30 november schoen zetten in de groepen 1 t/m 4
- Maandag 5 december viering Sinterklaas
- Woensdag 21 december kerstviering met alle kinderen in de Ontmoetingskerk

om 17.00 uur
- Kerstvakantie maandag 26 dec. 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
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Vanuit anderen

Ouderraad

● In de extra bijlage vindt u het jaarverslag van de Ouderraad over het schooljaar
2021-2022.

● Op donderdagavond 10 november is een vertegenwoordiging van de Ouderraad
naar de informatieavond van Stichting Ouderbijdrage geweest op het
bestuurskantoor van CSG De Waard.
In een informatieve sessie zijn wij meegenomen in de begroting en jaarrekening
van de ouderraad. Ook is daar de afspraak gemaakt dat er een bijeenkomst
georganiseerd wordt met de besturen van alle ouderraden vanuit CSG De Waard
om kennisdeling te bevorderen.
Aansluitend kregen wij een workshop van Esther Grudelbach van Levenderwijs
over verschillende rollen in een groep leerlingen en hoe wij daar als hulpouders
op in kunnen spelen. Ook het bewust zijn van de taak die je uit komt voeren in
afstemming met de wens van de school is behandeld.
Wij kijken terug op een interessante avond!

CSG De Waard

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!
De school waarop uw kinderen zitten maakt deel uit van stichting CSG De Waard. De
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat en
beslist mee over allerlei beleidszaken op stichtingsniveau en levert daarmee een bijdrage
aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de Hoeksche Waard.
Onderwerpen waar de GMR zich doorlopend mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld
personeelsbeleid, besteding van financiële middelen en kwaliteit van onderwijs. Een
actueel onderwerp is de zoektocht naar een nieuwe bestuurder.
Om misverstanden te voorkomen: De GMR gaat niet over zaken die op schoolniveau
spelen, over individuele personeelsleden of over belangenbehartiging.
De GMR heeft per jaar 5 of 6 reguliere vergaderingen. Daarnaast is er 2 maal per jaar
overleg met de Raad van Toezicht en onderhouden de leden van de GMR actief het
contact met hun achterban. Meer informatie over de GMR is te vinden op de website.
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De GMR bestaat als zij voltallig is, uit acht leden: 4 ouders en 4 personeelsleden. Wegens
het vertrek van één van de leden is er een vacature ontstaan binnen de oudergeleding.
Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:
● Warm voorstander van christelijk onderwijs.
● Ouder van één van de leerlingen op een school van CSG De Waard.
● Brede maatschappelijke oriëntatie.
● Bereid en in staat mee te denken op bovenschools en strategisch niveau.
Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met
Joost Dijkers, de voorzitter van onze GMR (j.dijkers@csgdewaard.nl) of Marjolein
Fokkinga, secretaris (m.fokkinga@csgdewaard.nl).

Aanmelden kan tot en met 9 december 2022 bij Jantine Zilverschoon,
(j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
Wanneer zich meerdere kandidaten aanmelden, kan een verkiezing gehouden worden.


