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Personeel 
De afgelopen periode zijn veel personeelsleden ziek 
geweest door corona, de griep of andere oorzaken. 
Gelukkig hebben we dat met hulp van alle collega’s op 
kunnen vangen en zijn er bijna geen groepen naar 
huis gestuurd. 
 

Zelftest 
Uw kind krijgt regelmatig 1 zelftest mee naar huis. 
Het verzoek is om deze te gebruiken als uw kind (mil-
de) klachten heeft. Bij klachten mogen kinderen niet 
naar school tenzij er een negatieve zelftest is. Blijven 
de klachten aanhouden dan moet er regelmatig een 
zelftest worden gedaan volgens advies van de Rijks-
overheid. We hopen dat op deze manier zo min moge-
lijk personeelsleden en kinderen corona krijgen en 
doorgeven. 
 

Verkeer en veiligheid 
Wilt u bij het brengen 
en halen van uw kind 
letten op de veilig-
heid? 
Graag doorrijden op 
het parkeerterrein en 
parkeren in een vak 
en daar uw kind uit 
de auto laten. 

Er ontstaan onoverzichtelijke situaties voor kinderen 
en opstoppingen en files op de Lijstersingel. 
Samen met de Klimop zorgen we zo voor een veilige 
omgeving. 
 

 

 

Nieuw gebouw 
In de laatste week voor de zomervakantie (4 t/m 8 juli) 
gaan wij verhuizen naar het gebouw aan de Wiekslag. 
Dit betekent dat uw kind eerder vrij is. 
We hebben in ons rooster een extra lesdag opgeno-
men voor als er een calamiteit is.  
Dit is op vrijdag 15 april-> Goede Vrijdag / calamitei-
tenuren. Uw kind wordt op deze dag verwacht op 
school en is dus niet vrij. 
 

Vakanties 

 Goede vrijdag is een lesdag  

 Maandag 18 april is 2e Paasdag en dan zijn de 
kinderen vrij 

 De meivakantie is van maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei. 

 

Paasontbijt: bord, beker en bestek meenemen 
Op donderdagochtend 14 april is er voor de kinderen 
een lekker Paasontbijt dat in de klas wordt gegeten.  
Het eten en drinken wordt door school geregeld en 
wordt betaald uit de ouderbijdrage. 
We willen aan de kinderen vragen om een bord, beker 
en bestek mee te nemen in een plastic tas met de 
naam erop. Zo zorgen we ervoor dat er geen afval is 
van wegwerpservies. 
Bord/beker/bestek kunt u volgende week meegeven. 
 

Koningsspelen  
Op vrijdag 22 april is er een leuke en gezellige dag 
gepland want dan zijn landelijk de Koningsspelen waar 
heel veel scholen aan mee doen. 
Iedere groep viert dat op eigen wijze in de klas. 
Natuurlijk mogen alle kinderen in het oranje naar 
school komen en is er wat lekkers ter ere van de ver-
jaardag van de koning. 
 

Sportdag onder- en middenbouw 
Op vrijdag 22 april is er voor de onder- en midden-
bouwgroepen: 1-2a, 1-2b, 3, 3-4, 4 en 4-5 een sport-
dag in de sporthal. 
Ze krijgen een sportief programma in de gymzalen 
met verschillende activiteiten. De kinderen mogen in 
(oranje) sportkleding naar school komen. Wilt u uw 
kind een flesje water meegeven om tussendoor wat te 
kunnen drinken? 
We kunnen nog wat hulp gebruiken om bij een spel-
onderdeel te staan.  
De groepen 1-2a, 1-2b en 3 hebben hun activiteiten 
van 8.30-10.15 uur.  
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Voor de groepen 3-4, 4 en 4-5 is het van 10.15-12.00 
uur. 
Opgeven kan via de app of bij de administratie: admin-
bouwsteen@blickoponderwijs.nl 
 

Schoolreis informatie 
 Op dinsdag 24 mei gaan deze bovenbouw-

groepen gaan naar Drievliet: groepen 5-6, 6, 
6-7, 7 en ALG. 

We vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 17.30 uur 
weer terug op school. 

 Op woensdag 25 mei gaan de onder- en mid-
denbouwgroepen naar Plaswijckpark: kleuter-
groepen, groepen 3, 3-4, 4, 4-5 en 5. 

We vertrekken dan om 9.00uur en zijn rond 15.45 uur 
weer terug op school 

 Tenslotte gaan op dinsdag 14 juni de groepen 
7-8a, 7-8b en 8 naar Drievliet. Zij vertrekken 
ook om 9.00 uur. 

 
De begeleiding tijdens de schoolreizen wordt gedaan 
door personeel van De Bouwsteen. Alle groepen krij-
gen 3 begeleiders mee. 
 
Als uw kind op schoolreis gaat dan kan uw kind ’s 
middags geen gebruik maken van het taxi vervoer.  
U moet er zelf voor zorgen dat uw kind wordt opge-
haald. 
De week voor we weg gaan krijgt u een brief met aan-
vullende informatie en tips om te zorgen dat het een 
mooie dag wordt voor de kinderen! 
 
De schoolreis wordt betaald uit de vrijwillige ouderbij-
drage. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald dan 
vragen we u om dat alsnog te doen.  
Dat kan door €50.- over te maken op 
NL71INGB0002866346 t.n.v. Ouderraad SBO De 
Bouwsteen, graag de naam van uw kind erbij zetten. 
Heeft u een laag inkomen en is het niet mogelijk om 
de ouderbijdrage zelf te betalen dan kunt u een aan-
vraag doen voor Bijzondere Bijstand bij uw gemeente. 
 

Verlof aanvragen 
Wilt u een afspraak bij een (tand) arts of ziekenhuis zo 
veel mogelijk na schooltijd maken of in een vakantie? 
Heeft uw kind een afspraak bij de tand-
arts/orthodontist, in het ziekenhuis of voor een onder-
zoek, wilt u daar dan verlof voor aanvragen via een 
verlofformulier? Deze kunt u krijgen op de administra-
tie of via de website. 
 

Uit de vergadering van de Medezeggenschapsraad 
Op dinsdag 22 maart was er weer een MR vergade-
ring waar verschillende onderwerpen zijn besproken. 
De betalingen van de ouderbijdrages gaan moeizaam. 
De activiteiten voor de rest van dit schooljaar zijn toe-
gelicht. 
Er is besproken hoe het bedrag dat voor dit schooljaar 
nog beschikbaar is vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs (voor achterstanden opgelopen door de 
lockdowns) wordt besteed. 
Ook de verbouwing van het gebouw aan de Wiekslag 
is besproken. 
 

Laatste weken schoolfruit 
Na de meivakantie is er geen Schoolfruit/groente 
meer. Het programma stopt dan. De afgelopen maan-
den hebben de kinderen vaak genoten van het lekkere 
fruit en is er soms ook mee gekookt of gebakken.  
De kinderen vonden het niet altijd lekker maar vaak 
werd er dan toch vaak wel geproefd, zoals bij grape-
fruit of bleekselderij. 
We hopen dat de kinderen nu zelf regelmatig een ap-
pel, sinaasappel, komkommer, wortel of meloen mee 
gaan nemen als pauzehapje. 

 
Oproep van Jongeren Theater Quint 
We zoeken nieuwe jonge spelers vanaf 7 jaar om 
auditie te komen doen voor de theatervoorstelling 
Jaap en de bonenstaak – Climate War.  
Wil jij een onvergetelijke periode vol theater, dans 
en muziek? Een nieuwe vriendengroep met een 
hoop gezelligheid? Meld je dan snel aan voor de 
nieuwe  familievoorstelling ‘Jaap en de Bonenstaak- 
Climate War’. We zoeken een mix van ervaren en 
onervaren spelers van diverse culturele achtergron-
den. Spelers tussen de 7 t/m 23 jaar uit (de regio) 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of 
Zuidplas. Lijkt het je wat? Ga dan snel naar onze 
website voor meer informatie. De auditie is gratis 
en je bepaalt na de uitslag zelf of je mee wilt doen 
of niet. Je zit dus nergens aan vast.  
 Kom sfeer proeven bij de auditie en kijk op 
http://www.jongerentheaterquint.nl/voorstellinge
n/jaap-en-de-bonenstaak_climate_war  
en op 
https://www.youtube.com/watch?v=lvXTlsY8D94 
 www.jongerentheaterquint.nl 
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