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Regel van de maand februari: 
Op de Bouwsteen houden wij onze handen bij onszelf 
(we blijven van elkaar af) 

 

Personeel 

Juf Michelle gaat over 3 weken met zwangerschaps-
verlof. Wij wensen haar een rustige tijd toe en vervol-
gens een goede bevalling. 
U wordt nog op de hoogte gesteld hoe de groep wordt 
vervangen. 
 

John van Langeveld is gelukkig weer veel op school 
te vinden. Hij gaat na de voorjaarsvakantie zijn taken 
als Intern begeleider van verschillende groepen weer 
overnemen van Wendy v Rossum. Zij heeft voor John 
waar genomen tijdens zijn ziekte. 
 

Gymmeester Vincent is vrijdag voor het laatst. Mees-
ter Lucas gaat weer zelf de gymlessen geven. Natuur-
lijk bedanken we Vincent voor zijn vervanging de afge-
lopen periode. 

 

Even voorstellen! Mijn naam is Sem en ik ben 23 jaar 
oud. Vorig jaar heb ik al op De Bouwsteen les gege-
ven in groep 5 en nu sta ik met veel plezier voor het 
eerst zelfstandig voor de klas in groep 8a samen met 
juf Lindsey. Mijn favoriete vak om te geven is geschie-
denis. Verder houd ik van voetbal, fitnessen en mu-
ziek. 
 

Staking 
Op vrijdag 15 maart is De Bouwsteen gesloten van-
wege de landelijke onderwijsstaking waar vrijwel het 
gehele team aan meedoet. Zie de brief die eerder per 
mail aan ouders is verstuurd. 

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart heb-
ben wij voorjaarsvakantie.  
Denkt u eraan dat er op maandag na de vakantie 
geen schoolmelk is?  
Na de vakantie willen we alle kinderen weer nakijken 
op hoofdluis. Op de website is bij ‘voor ouders’ een 
item ‘hoofdluis’ toegevoegd waar u allerlei nuttige in-
formatie kunt vinden.  
 

Studiedagen 

Maandag 18 en dinsdag 19 maart zijn er een studie-
dagen. Maandag is er een studiedag van BLICK.  
Dinsdag is er op school een studiedag. De kinderen 
zijn beide dagen vrij, het vervoer is op de hoogte ge-
steld. 
 

Bouw 
U wordt regelmatig via mail en de website op de hoog-
te gehouden van de vorderingen van de bouw.  
Maar bij deze nog in het kort: 
In de voorjaarsvakantie worden de laatste heipalen 
geslagen. 
Na de vakantie worden de units waaruit het gebouw 
bestaat geplaatst zodat het op een school gaat lijken. 
De afwerking aan de binnenkant volgt erna.  
Het is de planning dat de kinderen van de Eben Hae-
zerschool na de meivakantie hier intrekken. 
In de tussentijd zijn we in overleg over ons gebouw. 
Dit betreft plaats en indeling. 
 

Ouderbijdrage inclusief schoolreisbijdrage 
In mei gaan alle groepen op schoolreis en we gaan 
dus binnenkort boeken! 
De bijdrage voor de schoolreis is in de vrijwillige ou-
derbijdrage opgenomen.  

U betaalt eenmalig €50.- (2e kind €35.-) per school-

jaar inclusief de schoolreis.  

Kinderen die vanaf januari starten, betalen €35.- 

 
Ouders die nog niet hebben betaald hebben een her-
inneringsbrief gekregen tijdens het rapportgesprek. 
Heeft u nog niet betaald, wilt u de bijdrage alsnog 

overmaken op NL71 INGB 0002863346 t.n.v. Ouder-

raad SBO De Bouwsteen, Capelle aan den IJssel. 
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Graag met de naam van uw kind.  
U kunt contant betalen of een betalingsregeling af-
spreken op de administratie. (maandag-donderdag) 

Het formulier om bijzondere bijstand voor de ou-

derbijdrage bij de gemeente Capelle aan te vragen, 

is op de administratie te verkrijgen. 

 

Gevonden voorwerpen 
In de middenbouwhal (hoofdingang) staat een mand 
met gevonden voorwerpen. U kunt ook altijd bij de 
conciërge Frans navraag doen, als u iets kwijt bent. 
 

Schoolfotograaf: verkoop via internet 
De fotograaf is dinsdag 20 februari op De Bouwsteen 
geweest.  
Als de foto’s klaar zijn, ontvangt u een inlogkaart voor 
uw kind met daarop een voorbeeldfoto (klein), een in-
logcode en een fotonummer met persoonlijk wacht-
woord. U kunt dan zelf inloggen op de website van de 
fotograaf. U betaalt via uw eigen bank (iDeal) waarna 
de foto’s na enkele weken op school worden afgele-
verd. Bestelt u later of wilt u ze juist snel in huis heb-
ben, dan kunt u ze thuis laten bezorgen tegen ver-
zendkosten. 
 

BSO  
BSO Kinderdam start na de voorjaarsvakantie weer op 
school. Ze zullen in het voormalige handvaardigheid 
lokaal plaats nemen. Medewerkster Coco (van Kin-
derdam) loopt al enige weken in de grote pauze de 
pleinwacht mee op het schoolplein.   
 

Sport & Fun dorp in de voorjaarsvakantie 
In de voorjaarsvakantie organiseert Sportief Capelle 
weer een Sport & Fun dorp. Kinderen kunnen zich met 
elkaar -of met hun ouders, opa’s & oma’s, vriendjes, 
of met wie ze maar willen- een hele dag vermaken op 
springkussens, de stormbaan, de tumblingbaan, voet-
balkooien en allerlei leuk sport- en spelmateriaal. Voor 
de kleintjes is er een apart klim- en klauter parcours.  
Genoeg te doen dus voor iedereen! 
Op woensdag 27 februari gaan om 10.00 uur de deu-
ren open. Tot 12.00 uur is het Sport & Fun Dorp ex-
clusief voor de kleine kinderen t/m 6 jaar. Van 12.00 
tot 16.00 uur zijn alle kinderen t/m 12 jaar ook welkom.  
Zowel in de ochtend als in de middag zijn er teken-
workshops. De tekenworkshops worden verzorgd door 
Kleurrijk-Kinderrijk. Alle bezoekers aan het Sport & 
Fun Dorp kunnen hier gratis aan meedoen.  
De donderdag 28 februari is de sporthal de hele dag 
geopend voor iedereen t/m 12 jaar. Omdat het klim-
men met Outdoor Valley in de kerstvakantie zo’n suc-
ces was en er zoveel vraag naar is, organiseert Spor-
tief Capelle nog een keer een klimclinic voor alle kin-
deren. Dit vindt dus plaats op de donderdagmiddag. 
Ook kunnen kinderen tijdens deze dag knutselen. 
Meedoen aan deze extra activiteiten is ook gratis! 
Speel-O-Theek Berend Botje is ook aanwezig op 
woensdag en donderdag, en zullen ook de vrolijke 
kindergezichtjes weer schminken.  

Voor de kinderopvangorganisaties heeft Sportief Ca-
pelle deze editie een aparte dag, namelijk op dinsdag 
26 februari. Dus werk je op een BSO , neem dan con-
tact op met Sportief Capelle.  Voor de veiligheid van 
iedereen zijn grote groepen op de woensdag en don-
derdag namelijk niet toegestaan. 
De entreekosten zijn € 4,- en de locatie is Sporthal de 
Lijster (Lijstersingel 20, Capelle aan den IJssel). 
Volwassenen en kinderen t/m 1 jaar hebben gratis en-
tree.  
Wil je meer informatie, mail of bel naar de medewer-
kers van Sportief Capelle: 
010 – 25 88 787 / info@sportiefcapelle.nl 
 

Cruyff Court kampioenschappen 6 vs 6 
Het is weer zo ver; het grote Capelse Cruyff Court 
kampioenschap komt er weer aan! 
Van 18 t/m 22 maart zijn in alle wijken de voorrondes 
waar je kunt strijden voor een plekje in de Capelse fi-
nale. Als je wilt meedoen, geef je dan samen met je 
team op bij de medewerkers van Sportief Capelle. Je 
team moet uit minimaal 6 spelers bestaan en maxi-
maal 8 (leeftijd 8 t/m 12). 
Je kunt je team opgeven door online in te schrijven, 
via de mail of tijdens de wijksport. 
Voor online inschrijven ga naar www.sportiefcapelle.nl 
of mail naar info@sportiefcapelle.nl.  
De voorrondes vinden hier plaats:  
Ma 18 maart Schollevaar 15.30-16.30 
Dinsdag 19 maart Middelwatering 15.30-16.30 
Woensdag 20 maart Fascinatio 13.30-14.30 
Woensdag 20 maart ‘s Gravenland 15.30 – 16.30 
Donderdag 21 maart Oostgaarde (15.30 – 16.30 
Vrijdag 22 maart Schenkel 15.30-16.30 
Sportief Capelle verwacht veel enthousiaste teams die 
graag willen uitkomen voor hun wijk. Hou er alvast re-
kening mee dat als jij wint in jouw wijk, je de finale 
mag spelen op woensdag 27 maart.  
Deze zal plaatsvinden op het Cruyff Court in Oost-
gaarde (Purmerhoek). 
De wijk die deze dag wint mag uitkomen tijdens de re-
giofinale op 17 april, die dit jaar ook in Capelle zal 
plaatsvinden!  
Meer informatie:  
Sportief Capelle 010-2588787 info@sportiefcapelle.nl  
 

 

  
 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 28 
maart.  


