
Nieuwsbrief 8
02-12-2022

Vanuit de directie

Bijna is het 5 december, de dag dat we Sinterklaas mogen verwelkomen op onze school.
Het belooft een hele gezellige dag te worden!
Al snel volgt dan ook de kersttijd. We hebben inmiddels al stilgestaan bij de eerste
adventsweek. In alle groepen wordt hier aandacht aan besteed. Samen op weg naar
kerst.

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Organisatorisch
Opbrengst collecte Kinderdankdag.
Voor de Kinderdankdienst was het doel van de collecte dat het geld gaat naar onze 4
sponsorkinderen.
Het bedrag dat we hebben opgehaald in de collectepotjes op school en via de digitale
collecte is in totaal € 798,34, een prachtig bedrag!
Ook door het jaar heen sparen we voor onze sponsorkinderen. Iedere maandag (mag
ook later in de week) kunnen de kinderen een bijdrage voor de kinderen in de
collectepot doen.

Sinterklaas
Deze week hebben we al bezoek gehad van enkele zwempieten. Naast natte
handdoeken en zwembroeken hebben ze de schoenen van de kinderen van groep 1 t/m
4 gevuld met een cadeautje en iets lekkers voor de kinderen van groep 5 t/m 8. ook voor
Sint zijn dit dure tijden, daarom zijn we blij dat de Jumbo de Sint geholpen heeft.
Hartelijk bedankt!

Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest in de groepen. Natuurlijk
bezoekt de Sint met zijn Pieten ook De Bouwsteen. De kinderen komen deze ochtend op
het normale tijdstip op school en verzamelen eerst even in hun eigen groep. Daarna
ontvangen zij (groepen 1 t/m 6) de Sint en de Pieten in de grote gemeenschappelijke
ruimte van de school. Hierbij zijn alleen enkele ouders van de ouderraad aanwezig.
Daarna ontvangt de Sint de groepen 1 t/m 4 om de beurt in het speellokaal.
Op deze dag mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 vanaf 8.00 uur hun surprises binnen
brengen.
We hopen er met elkaar een geweldig feest voor de kinderen van te maken.
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Verlofaanvragen: Dienst gezondheid & jeugd.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u al geïnformeerd over het aanvragen van verlof. In de
bijlage die u naast de Nieuwsbrief ontvangen heeft, vindt u de brief van de Dienst
gezondheid & jeugd waarin luxe verzuim wordt uitgelegd, in welke gevallen er geen
verlof verleend wordt en wat de eventuele gevolgen zijn als er wel sprake is van
ongeoorloofd verzuim. Kijkt u hier alstublieft goed naar.
Graag wijs ik u op het volgende: aanvragen van vakantieverlof buiten de reguliere
schoolvakanties: Bij de aanvraag moet u bewijsstukken aanleveren, anders wordt de
aanvraag afgekeurd!

VERLOF 1.1 Vakantieverlof
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de
vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of extra verlof opnemen voor vakantie, het
verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet. Als door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders/verzorgers de leerling niet
binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet)
kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op vrijstelling geregeld schoolbezoek. De
directeur van de school mag in dat geval maximaal tien schooldagen extra verlof
verlenen volgens artikel 13a van de Leerplichtwet. Dit verlof van maximaal twee
aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van
het schooljaar.
De directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het
beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende
weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is.
Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om
verlof aan te vragen in dat schooljaar.
Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de
werkgever. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden
gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken
die een piekdrukte kennen.
Wanneer een kind of ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en de leerling
daardoor later op school terugkomt, kan de leerplichtambtenaar of het schoolhoofd
verzoeken om bewijsstukken zoals een doktersverklaring uit het vakantieland. Hierin
moet de duur, aard en ernst van de ziekte staan. De leerplichtambtenaar of het
schoolhoofd kan hier nog vragen over stellen.
Zie verder:
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/folder_extra_verlofNdG_def
_oktober18.pdf

Letterster: Oproep vrijwilligers
In nieuwsbrief 7 is een stukje geplaatst over dat we het voornemen hebben om met
letterster te gaan werken. Letterster is een online programma en 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. De leerlingen hebben hier
begeleiding bij nodig. De begeleider werkt steeds ongeveer 20 minuten individueel met
een leerling.

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
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We zijn daarom op zoek naar mensen (ouders of opa’s en oma’s bijvoorbeeld), die
kinderen hierbij willen begeleiden. U kunt hierbij denken aan één of meer vaste
momenten in de week, wat voor u uitkomt.
Heeft u zin en tijd om hierbij te komen helpen? Dan kunt u dit doorgeven aan één van de
intern begeleiders. l.apon@csgdewaard.nl of p.kanters@csgdewaard.nl

Groep 1-2
Per ingang van maandag 12 december zullen de afspraken van de aanvang van de
schooldag als volgt zijn voor de groepen 1/ 2.
U kunt uw kind vanaf 8.20 brengen bij de juf. De juf staat buiten te wachten. De kinderen
vormen een rij en lopen om 8.30 naar binnen. Als u afscheid heeft genomen van uw kind
en hij/zij staat in de rij bent u niet verplicht om te wachten tot ze naar binnengaan.
Kinderen die later komen kunt u via de kleuteringangen zelf naar binnen laten gaan.
Komen kinderen voor de eerste keer naar school, mogen de ouders deze eerste keer
mee naar binnen.

Vuurwerk
De afgelopen weken horen en zien we steeds vaker kinderen (soms al vanaf de leeftijd
van de groepen 5!) van onze school (en daarbuiten) bezig met vuurwerk op het plein.
Hierdoor is er al schade ontstaan aan eigendommen van andere kinderen (fietsmandjes
waar bijvoorbeeld vuurwerk in gestopt wordt), maar ook aan het speelplein. Zo heeft de
kunstgrasmat onder het klimtoestel al verschillende brandplekken en de glijbaan van de
kleuters is door vuurwerk beschadigd.
Daarnaast durven veel kinderen niet meer na schooltijd op het plein te spelen. Ook
heeft de BSO, die hier altijd na schooltijd speelt, veel last van, net als de bewoners van
de flat tegenover de school.
Daarom nemen we als school maatregelen. Als we zien dat kinderen vuurwerk bij zich
hebben of afsteken, bellen we ouders/verzorgers, maar ook doen we melding bij de
politie. We hebben hierover ook contact met de wijkagent opgenomen.
We willen graag dat het plein ook na schooltijd een veilige, leuke speelplek voor alle
kinderen is en blijft!

Zwemmen

9-12-2022 groep 8b

16-12-2022 groepen 5

23-12-2022 groep 6

mailto:l.apon@csgdewaard.nl
mailto:p.kanters@csgdewaard.nl
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Planning december
- 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

Zwem- en waterpolovereniging ZVS


