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Personeel 
Gelukkig is iedereen na de voorjaarsvakantie weer 
gezond op school begonnen! 

 

Nieuw gebouw Wiekslag 
Aan het einde van deze maand wordt gestart met de 
verbouwing in het gebouw. Wij zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen via de app en nieuws-
brief. 

 

Nieuwe buren: obs Klim-Op 
Sinds deze week is een BLICK school in het gebouw 
naast ons ingetrokken. 
We hebben goede afspraken gemaakt over praktische 
zaken. Mocht u ergens tegenaan lopen, dan horen wij 
het graag. 

 

Corona-maatregelen sinds de voorjaarsvakantie 
Vanaf 28 februari zijn veel corona-maatregelen aan-
gepast. Gelukkig is het aantal besmettingen op school 
laag en we hopen dat dat zo blijft. We zetten de be-
langrijkste afspraken uit het protocol basisonderwijs 
voor u op een rijtje: 

 Ouders mogen weer in school komen voor een af-
spraak als ze geen klachten hebben  

 We mogen weer uitstapjes maken en activiteiten 
organiseren 

 We geven nog steeds geen handen 

 Heeft uw kind lichte klachten dan kunt u thuis een 
zelftest doen met uw kind. Is de test negatief dan 
mag uw kind naar school. Houden de klachten 

aan dan wordt geadviseerd om dagelijks een zelf-
test te doen. 

 Bij ernstige klachten zoals hoge koorts wordt een 
GGD test geadviseerd 

 Personeel en leerlingen van de groepen 6-8 wordt 
geadviseerd om 2 x per week een zelftest te doen. 

 Deze leerlingen krijgen om de week, 4 zelftesten 
mee naar huis 

 Leerlingen van de groepen 1-5 kunnen ook een 
test krijgen, af te halen bij de administratie 

 Heeft iemand in het gezin corona dan mag uw 
kind naar school als hij/zij geen klachten heeft. 

 Heeft uw kind corona zonder klachten, dan moet 
hij/zij 5 dagen thuisblijven.  

 Heeft uw kind corona met klachten dan moet uw 
kind minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, 5 dagen na 
het starten van de klachten.   

 

De foto’s van de schoolfotograaf zijn klaar! 
De schoolfoto’s zijn klaar. Ieder kind krijgt vandaag 
een kaartje met een voorbeeldfoto waarop staat hoe 
ouders de foto’s rechtstreeks bij de fotograaf kunnen 
bestellen. Kinderen die een familiefoto hebben laten 
maken krijgen 2 kaartjes. 
U kunt inloggen op de website van de fotograaf of 
eenvoudig bestellen met de QR-code. 
Bestelt u voor 23 maart dan wordt de bestelling gratis 
op school afgeleverd. Als u erna bestelt, dan betaalt u 
verzendkosten. 

 

Vakantierooster 2022-2023 
Hierbij het vakantierooster voor volgend schooljaar.  
 
De studie en extra vrijde dagen volgen later. 
Vakanties Begin  Eind 
Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022 
Kerstvakantie 24-12-2022 8-1-2023 
Voorjaarsvakantie 25-2-2023 5-3-2023 
Paasmaandag 10 april 2023   
Meivakantie 22-4-2023 7-5-2023 
Hemelvaart 18-5-2023 19-5-2023   
Pinkstermaandag 29 mei 2023   
Zomervakantie  8-7-2023 20-8-2023 
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Rapporten weer naar school 
Voor de vakantie zijn de meeste 10-
minutengesprekken geweest en bent u door de leer-
kracht bijgepraat over de vorderingen van uw kind.  
Wilt u het rapport weer mee naar school geven? 
 

Grote Rekenweek: BOUWAVONTUREN 
Ieder jaar doen we mee aan de Grote Rekendag (30 
maart), maar wij maken er een Grote Rekenweek van 
omdat we rekenen erg belangrijk vinden! 
In deze week besteden we op een leuke manier extra 
veel aandacht aan rekenen.  
Het is een week van onderzoekend leren en speelse 
opdrachten. We laten zien dat rekenen meer is dan al-
leen sommen maken. Dit jaar is er een heel toepasse-
lijk thema: BOUWAVONTUREN! 

 

Mediawijsheid op De Bouwsteen 
Op De Bouwsteen hebben we een Sociaal Veilig-
heidsbeleid. In onze samenleving krijgen kinderen 
steeds meer te maken met (sociale) media. Dus is het 
noodzaak om als school bezig te zijn met de online 
sociale veiligheid voor leerlingen.  
Uitgangspunt in ons onderwijs is preventie. De nadruk 
in de lessen ligt bij het leren omgaan met (sociale) 
media. Kinderen leren dat je media kunt gebruiken om 
je eigen doelen te realiseren en dat je op een goede 
manier online met anderen kunt communiceren.  
We vinden het belangrijk dat kinderen leren over hun 
eigen online privacy en daarmee ook over de online 
veiligheid van henzelf en anderen.  
Ook goed kijken of een bron (website, account)  be-
trouwbaar is, is iets dat wij onze leerlingen willen leren.  
Mediawijs zijn betekent ook dat kinderen nadenken 
over hun eigen mediagebruik. 
Er is ook beleid voor als het misgaat. Digitale conflic-
ten die gevolgen hebben op het schoolplein of in de 
klas, brengen de sociale veiligheid op school in ge-
vaar.  
Om al deze reden vinden wij het als school belangrijk 
dat Mediawijsheid is opgenomen in ons lesprogram-
ma. In de praktijk houdt dit in dat: 

 we elk schooljaar in alle groepen een aantal 
lessen geven over het onderwerp Mediawijs-
heid.  

 alle groepen elk jaar in november meedoen 
met de ‘Week van de Mediawijsheid’. 

 we werken met een schema waarin de stap-
pen staan die wij nemen bij problemen met 
leerlingen op digitaal gebied.  

Op de website en in de school-app kunt u het beleid 
Mediawijsheid terugvinden. 
 

We gaan weer op schoolreis 
De bestemmingen van de schoolreizen zijn bekend en 
de bussen en pretparken geboekt! 
De onder- en middenbouwgroepen gaan naar Plaswij-
ckpark op woensdag 25 mei: kleutergroepen, groepen 
3, 3-4, 4, 4-5 en 5.  
De bovenbouw groepen gaan naar Drievliet. Op 24 
mei gaan de groepen 5-6, 6, 6-7, 7 en ALG. 

Op 14 juni gaan de groepen 7-8a, 7-8b en 8. 
Alle groepen zijn niet op tijd terug om van het taxi ver-
voer gebruik te kunnen maken. Meer informatie volgt 
in april. 

 

Leuke activiteiten worden betaald uit de vrijwillige 

ouderbijdrage  
In de 2e helft van het schooljaar kunnen we weer aller-
lei leuke activiteiten gaan organiseren voor de kin-
deren. Het is fijn dat er weinig coronamaatregelen zijn 
waar we rekening mee moeten houden, hopelijk blijft 
dat zo.  
Het paasontbijt op 14 april is de eerste activiteit. De 
week erna vieren we Koningsdag op school en heb-
ben de onder- en midden bouwgroepen (kleuters t/m 
4-5)een sportdag in de sporthal.  
In mei en juni gaan we op schoolreis en in juni hebben 
de bovenbouwgroepen hun sportdag in de sporthal.  
En op vrijdag 1 juli sluiten de groepen 8 hun school-
loopbaan op De Bouwsteen af met een mooie voor-
stelling en een afscheid. 
Al deze activiteiten betalen we (gedeeltelijk) met de 
vrijwillige ouderbijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen 
we dit allemaal niet organiseren. 
 
Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige ouderbijdra-
ge (met daarin ook het gedeelte voor de schoolreis), 
betaald. U krijgt een email als u nog niet heeft betaald 
met de vraag om dat alsnog te doen.  
Bij een uitkering of laag inkomen kunt u de ouderbij-
drage vergoed krijgen via uw gemeente.  
Een aanvraagformulier voor de gemeente Capelle a/d 
IJssel, kunt u krijgen op de administratie. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 

Leerlingenvervoer naar de gebouw aan de Wiek-

slag voor 2022-2023 
Ouders van kinderen die gebruik maken van het leer-
lingenvervoer moeten dit voor het komend jaar weer 
zelf aanvragen bij de gemeente waar ze wonen. De 
meeste gemeenten sturen de ouders zelf een aan-
vraagformulier. 
Als u een vervoersaanvraag indient, krijgen wij van de 
betreffende gemeente de vraag of wij uw kind in staat 
achten om zelfstandig te reizen.  
Als wij vinden dat uw kind nog niet in staat is om zelf-
standig te reizen, betekent dat niet dat u ook leerlin-
genvervoer krijgt toegewezen. U bent als eerste ver-
antwoordelijk om voor begeleiding te zorgen. Kunt u 
dit niet, dan hanteert de gemeente criteria op grond 
waarvan u in aanmerking kan komen voor leerlingen-
vervoer.  
Bijna alle gemeenten stellen dat een kind vanaf 10 
jaar in principe zelfstandig moet kunnen reizen. Hoe 
strikt deze regel gehanteerd wordt, verschilt sterk per 
gemeente. Ook omdat de omstandigheden sterk ver-
schillen. Woon je binnen Capelle en moet je naar De 
Bouwsteen dan is dit anders dan dat je dagelijks van-
uit Nederlek moet reizen.  
Wij gaan ervan uit dat een kind in de eindgroep, on-
geacht waar het woont, zelfstandig moet kunnen rei-
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zen. Hij/ zij is dan 12 jaar. Uitzonderingen natuurlijk 
daargelaten. Uw gemeente kan en mag daar een an-
der besluit over nemen. 
 
 
Kinderconcert Plons in Van Capellenhuis 
Op 19 maart  is er een prachtig kinderconcert ''Plons'' 
voor kinderen 4+ en hun ouders in het Van Cappel-
lenhuis. 
'Plons'' is een prachtige poëtische voorstelling over 
een kikkervisje, dat uitgroeit tot een kikker. Over aan-
passen, overleven en het overwinnen van angsten in 
een omgeving die continue verandert. 
Als je onderwater opgroeit, weet je niet hoe de wereld 
er boven uitziet. Misschien is het er wel erg eng, of 
juist erg uitdagend. Een kikker is heel bijzonder, die 
kan zowel onder als boven water leven!  
De kikker als symbool voor onze kinderen die ''ontwa-
ken'' in een grote, wonderlijke wereld.   
In een boeiende en speelse voorstelling in een dyna-
misch onder & boven -decor vertellen Renata en Bo 
met hun poppen, het verhaal van het kikkervisje, Over 
leren zwemmen, over de libelle, de kokerjuffer en de 
reiger. 
Als de kinderen komen met zwembandjes, duikbril of 
guppy diploma krijgen ze een portie overheerlijke por-
tie kikkerdril. De entree van de Van Cappellenzaal is 
voor deze gelegenheid verbouwd als entree tot de on-
derwaterwereld! 
Toegangsprijzen incl. drankje: € 5,- kinderen, € 8,- 
volwassenen. Reserveren: www.vancapellenhuis.nl 
Kinderen kunnen een spaarkaart krijgen. Na 3 keer 
een uitvoering bezocht te hebben krijgen ze een 
prachtig boek. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  
donderdag 7 april! 

 

http://www.vancapellenhuis.nl/

