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Vanuit de directie

Dit is de laatste Nieuwsbrief voor de kerstvakantie. We blikken terug op een zeer
geslaagd Sinterklaasfeest. De kinderen en wij hebben genoten van de gezelligheid, het
lekkers, de mooie surprises en cadeaus.
Er wacht ons nog een mooie Kerstviering om met elkaar alvast het Kerstfeest te vieren.
Namens het team van De Bouwsteen wensen we u gezegende kerstdagen en een heel
gezond en voorspoedig 2023!

Vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Kerstviering
Kerstviering groep 1 t/m 8
Wanneer? woensdag 21 december
Tijd? 17.00u-18.00u
Verzamelen? 16.40u op school, door de eigen ingang naar binnen. (16.45u lopen we
naar de Ontmoetingskerk).
De kinderen die meespelen in het toneelstuk worden om 16.00u verwacht in het lokaal
bij juf Marjolijn.
Collecte? In de klas staat een spaarpot voor de sponsorkinderen.
Viering meekijken? Youtube, Ontmoetingskerk ‘s-Gravendeel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+s+gravendeel
Niet vergeten? Vooraf thuis naar de wc gaan
Ophalen? Rond 18.00u
De kinderen van de groepen 1 t/m 2 in de klas ophalen, via de kleuteringangen.
De kinderen van de groepen 3 in de klas ophalen, via de hoofdingang.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan door hun eigen ingang, met de eigen
leerkracht naar buiten en kunnen daar opgehaald worden.

https://www.youtube.com/results?search_query=ontmoetingskerk+s+gravendeel
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Organisatorisch
Letterster: Oproep vrijwilligers
In nieuwsbrief 7 en 8 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.
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

Lichtjes op oorlogsgraven
Op zaterdag 24 december a.s. doen we met de groepen 8 van De Bouwsteen mee aan
het landelijk initiatief ‘Lichtjes op oorlogsgraven’. Dit initiatief wordt in ‘s-Gravendeel
georganiseerd door dhr. van der Hoek. Hij schrijft hierover het volgende:

Bij Kerst en Kerstavond denken we meestal aan gezelligheid, warmte en samen eten
omdat we hier in Nederland in vrede leven. Vrede die gekomen is na de vreselijke
Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlog zijn heel veel mensen omgekomen. Burgers,
maar ook veel soldaten en officieren. Daarom worden op kerstavond op heel veel
plaatsen in Nederland kaarsjes neergezet bij de graven van de soldaten.
Het is ruim 20 jaar geleden begonnen op de Canadese begraafplaats in Holten, later is
besloten om dit idee landelijk door te zetten. In 2018 zijn op ruim 335 locaties lichtjes
geplaatst. Bij de start in 2015 waren er ruim 140 locaties waar lichtjes brandden. Het is
heel belangrijk om dit soort dagen elk jaar weer opnieuw te herdenken, omdat die
mensen immers voor onze vrede hebben gezorgd.
Misschien denken wij er te weinig over na en zijn we te druk met andere dingen
bezig.Daarom mogen wij als jongere generaties trots zijn op onze soldaten, die nu in
andere landen meedoen aan vredesmissies.
Dit jaar hopen we het wederom te gaan doen en wel op zaterdag 24 december
(Kerstavond).
Op de site https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdofree.com/ is te lezen hoe e.e.a.
ontstaan is. Als school onderschrijven we dit initiatief van harte.
De kinderen van groep 8 (en belangstellende ouders) zijn van harte welkom om op 24
december om 16.50 uur te verzamelen voor de ingang van de oude begraafplaats in de
Kerkstraat. Daar zetten we de eerste lichtjes. Daarna gaan we met elkaar naar de nieuwe
begraafplaats en daar plaatsen we ook nog lichtjes.
Als we dit gedaan hebben is het weer voorbij en kan iedereen weer naar huis.
Uiteraard is het een vrijblijvende activiteit maar we hopen veel kinderen te ontmoeten!
Wethouder van der Wulp is er namens de gemeente bij, net als de leerkrachten van
groep 8.

mailto:l.apon@csgdewaard.nl
mailto:p.kanters@csgdewaard.nl
https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdofree.com/
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Zwemmen

23-12-2022 groep 6

13-1-2023 groepen 7

20-1-2023 groep 8a

27-1-2023 groep 8b

Planning december 2022 / januari 2023
- 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
- Maandag 9 januari 2023 eerste dag na de kerstvakantie
- Woensdag 11 januari luizencontrole
- Maandag 16 januari MR vergadering
- Woensdag 18 januari kleuterinstuif

Vanuit anderen

Avondvierdaagse 2023
Helaas kon de Avond4daagse in 2022 niet doorgaan omdat we onvoldoende vrijwilligers
hadden. Voor de editie van 2023 zijn wij daarom op zoek naar vrijwilligers. De 59e van de
avond4daagse wordt gelopen van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2023. Ben je in
die week 1 of meer avonden beschikbaar om te helpen, meld je dan aan via
a4d-sgravendeel@kpnmail.nl.
Hopelijk kunnen we er met elkaar dan weer een geweldige week van maken!!

Alvast bedankt,
namens het stichtingsbestuur,

Erik van der Linden
Voorzitter Stichting Avond4daagse ‘s-Gravendeel
06-51317275
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BELEEF HET MEE OP KERSTAVOND -24 DECEMBER-
Dit jaar is het evenement op kerstavond weer in de Hervormde Kerk van ’s-Gravendeel. Het
thema is “Het Licht komt eraan”.
We nodigen je van harte om daarbij aanwezig te zijn!
Voordat het programma begint, zingen we met elkaar kerstliederen.
Vanaf 20.00 uur is het programma ook online vanuit huis te volgen.
Beleef je het met ons mee?

Een warme kerstgroet,

's-Gravendeelse Interkerkelijke Evangelisatie commissie
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Zwem- en waterpolovereniging ZVS


