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Kinderen hebben eerder zomervakantie 
Door de verhuizing naar ons nieuwe gebouw aan de 
Wiekslag 3 hebben de kinderen eerder zomervakan-
tie. 

 
Op donderdag 30 juni gaan alle leerlingen wennen bij 
hun nieuwe juf of meester. Ook de kinderen die na de 
zomervakantie gaan starten op De Bouwsteen komen 
deze ochtend wennen. 
 
Vrijdag 1 juli is ook de laatste schooldag voor de 
groepen 8. Zij nemen vrijdagavond met een bijzondere 
voorstelling afscheid van De Bouwsteen. De ouders 
van de groep 8 leerlingen worden hierover binnenkort 
geïnformeerd. 
 
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn de kinderen vrij 
i.v.m. hemelvaart 
Maandag 6 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. 

 

Verbouwen en verhuizen 
Er wordt heel erg druk verbouwd in het gebouw aan 
de Wiekslag om ervoor te zorgen dat het helemaal 
wordt ingericht als basisschool. Binnenkort zullen we u 
weer wat nieuwe foto’s laten zien. 
Aan de leerlingen wordt ook gevraagd om mee te 
denken, bijvoorbeeld over het nieuwe schoolplein.  
In de laatste week voor de zomervakantie gaan we 
verhuizen. Alle klassen, magazijnen en kantoren moe-
ten dan worden ingepakt, verhuisd en op de Wiekslag 
moet alles weer worden ingericht en uitgepakt. Een 
aardige klus zo vlak voor de zomervakantie maar we 
hebben er zin in. 
In het nieuwe gebouw is veel meer ruimte voor ons 
onderwijs zoals een handvaardigheid ruimte, een 
schooltuin, een mooie grote keuken, een speelzaal 
voor de jongste kinderen en een inpandige gymzaal. 
 
Denk u er aan dat als u een aanvraag doet voor taxi-
vervoer, dat u ons nieuwe adres invult?  

Dat is: Wiekslag 3 , 2903VA Capelle aan den IJssel. 

 

Nieuw schooljaar 2022-2023 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor ko-
mend schooljaar. Alle informatie over het nieuwe 
schooljaar zoals de groepsindeling en rooster studie-
dagen krijgt u in de laatste week van dit schooljaar.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u weer 
onze mooie schoolkalender met alle informatie.  
Hierbij alvast het overzicht van de vakanties zoals vast 
is gesteld door BLICK. 

Vakanties schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 22 oktober  30 oktober  
Kerstvakantie 24 december  8 januari 2023 
Voorjaarsvak. 25 februari  5 maart  
Pasen  10 april   
Meivakantie 22 april  7 mei  
Hemelvaart 18 mei   19 mei 
Pinkstermaandag 29 mei   
Zomervakantie  8 juli   20 augustus 

 

Schoolreizen 
Het is bijna zover, we gaan op schoolreis! 
Op dinsdag 24 mei gaan de groepen 5-6, 6, 6-7, 7 en 
ALG naar Drievliet. Alle kinderen hebben een brief 
met informatie mee naar huis gekregen. Deze is ook 
gemaild en via de school app aan ouders verstuurd. 
Lees dit goed! 
 
Op woensdag 25 mei gaan de kleutergroepen, 3, 3-4, 
4, 4-5, 5 naar Plaswijckpark. Alle kinderen hebben een 
brief met informatie mee naar huis gekregen. Deze is 
ook gemaild en via de school app aan ouders ver-
stuurd. Lees dit goed! 
 
Op dinsdag 14 juni gaan de groepen 7-8a, 7-8b en 8 
naar Drievliet.  
Natuurlijk alvast heel veel plezier allemaal. 

 

Leerling tevredenheidspeiling 
De leerling tevredenheidpeiling is afgenomen in de 
groepen 6-8. De uitslag was positief en is terug te le-
zen op de website: Scholen Op de Kaart.  
In alle groepen komen dezelfde cijfers naar voren: de 
kinderen voelen zich veilig binnen de school. Dit komt 
mede door onze eenduidige aanpak op De Bouw-
steen. Het gemiddelde rapportcijfer dat de kinderen de 

Dit betekent dat uw kind vanaf maan-
dag 4 juli al vakantie heeft. 

Vrijdag 1 juli is dus  
de laatste schooldag. 
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school hebben gegeven is een 8,7. Daar zijn wij trots 
op! 
Met de aandachtspunten gaan we natuurlijk aan de 
slag. 

 

Toetsen en rapport 
De komende weken worden de kinderen weer ge-
toetst. Dit wordt 2 x per jaar gedaan. Deze toetsronde 
worden de toetsen voor rekenen, spelling en AVI/DMT 
(lezen) afgenomen. 
 
De rapporten gaan op vrijdag 24 juni mee met de leer-
lingen.  
Ouders kunnen een afspraak maken met de leer-
kracht als zij dat wensen. De rapportmap mag u deze 
keer houden en hoeft niet retour. Volgend schooljaar 
starten we met een splinternieuw rapport! 
 
Ook het OPP (Ontwikkelingsperspectief) van uw kind 
wordt ingevuld en aangevuld. Indien het nodig is om 
dit te bespreken zal de leerkracht u hiervoor uitnodi-
gen. 
 
Het formulier met het voorlopig advies voor de groep 7 
leerlingen wordt als bijlage meegegeven in het rap-
port. Ouders kunnen uiteraard bij vragen altijd contact 
opnemen met de leerkracht. 
 

Schoolfruit 
In de week voor de meivakantie hadden we voor het 
laatst Schoolfruit. Jammer dat het er weer op zit voor 
dit schooljaar, veel kinderen vonden het erg lekker. 
Natuurlijk zijn fruit en groente naast lekker ook gezond 
en helpt het bij het goed leren op school 
We hopen dat u zelf door wilt gaan met het meegeven 
van fruit/groente voor de eerste pauze. Denk aan een 
appel, peer, druiven of banaan, maar ook worteltjes, 
tomaatjes, stukjes paprika of komkommer vinden veel 
kinderen lekker. 
We hebben ons weer aangemeld voor het project 
Schoolfruit voor komend schooljaar en hopen dat we 
weer mee kunnen doen! 

 

Sportdagen 
Op vrijdag 24 juni is de sportdag voor de bovenbouw. 
De kinderen van de groepen kleuters t/m 4-5 hebben 
hun sportdag gehad tijdens de Koningsspelen. Dit was 
een zeer geslaagde sportieve dag die we dansend 
met elkaar hebben afgesloten op het plein. Alle foto’s 
en filmpjes ziet u in de school-app. 
 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op dinsdag 7 juni 

 
 


