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Welkom Sinterklaas!
De kinderen van De Bouwsteen mogen vandaag, donderdag, hun schoen zetten. Spannend wat erin komt!
Vrijdag 4 december verwachten we Sint en Piet op
school, zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is?
Door Corona zijn er wat aanpassingen tijdens ons
Sinterklaasfeest. We doen het dringende verzoek aan
ouders om niet te wachten tot Sint aankomt bij school.
Foto’s van het bezoek van Sinterklaas zullen op de
app worden geplaatst.
Sint zal een bezoekje brengen aan de groepen 1 t/m
5.
In de bovenbouwgroepen hebben de kinderen met
hun groep lootjes getrokken. Ze maken thuis of op
school surprises voor elkaar. De bovenbouwgroepen
hebben een surprise-informatiebrief mee naar huis
gekregen. De leerkracht heeft hierin aangegeven
wanneer de surprise mee naar school kan worden genomen.
Het bonnetje voor het cadeautje mag worden ingeleverd bij de leerkracht.(€5,00), U krijgt dan het bedrag
eind volgende week terug.
We wensen alle kinderen een heel gezellig sinterklaasfeest!
Kerstlunch
Ieder jaar vieren we op De Bouwsteen kerstfeest op
woensdagavond met een kerstbuffet. De ouders maken dan heerlijke hapjes voor het buffet.
Door Corona hebben we besloten geen avondviering
te houden maar een kerstlunch onder schooltijd.
Dat zal zijn op donderdag 17 december.

Deze dag hoeven de kinderen dus geen lunch mee te
nemen.
We maken er samen een gezellige dag van.
School zal zorgen voor verschillende hapjes die coronaproof worden voorbereid. Ook zal er in sommige
klassen nog iets lekkers worden gemaakt samen met
de kinderen.
En natuurlijk alle kinderen in hun mooiste kerst-outfit
naar school om de lunch een extra feestelijk tintje te
geven!
Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december zijn de kinderen al vrij en
kunnen ze gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie. De school is vrijdag nog wel bereikbaar want
het personeel werkt wel.
Op maandag 4 januari verwachten we de kinderen
weer op school. We houden nog geen luiscontroles.
Studiedagen
Afgelopen maandag en dinsdag waren er studiedagen
op school voor het team.
Er zijn verschillende onlinepresentaties geweest met
als onderwerp: seksuele voorlichting op de basisschool, de diverse leerlijnen, de nieuwe Citotoetsen
en het analyseren ervan.
Tevens hebben we in de afgelopen periode het
schoolplan geschreven voor de komende 4 jaren. Dit
plan is gemaakt op basis van het strategisch beleidsplan van de stichting BLICK.
De thema’s van De Bouwsteen zijn:
 Boeiend en toekomstgericht onderwijs
 Kwaliteit maken we samen

In samenwerking met onze omgeving.
Van het schoolplan is een mooie tekening gemaakt
die in de school hangt.
Schoolplein
In de week van 7 december zal worden gestart met de
aanleg van het schoolplein en park!
In week 4 van 2021, eind januari, is het helemaal
klaar. We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Een aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage al
geheel of gedeeltelijk betaald. Daarvoor onze dank.
De decemberactiviteiten worden grotendeels uit uw
bijdrage betaald.
Eerder heeft u een brief van ons ontvangen waarin
staat aangegeven welk bedrag u mag betalen. De bedragen zijn verschillend omdat een gedeelte van de
ouders vorig jaar de schoolreis al heeft betaald die helaas niet doorging.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL71 INGB 0002863346
t.n.v. Ouderraad SBO De Bouwsteen, Capelle aan
den IJssel, ovv de naam van uw kind.
Ook kunt u contant betalen op de administratie (mado) of in termijnen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Uit de medezeggenschapsraad vergadering van 4
november 2020
De volgende zaken zijn besproken:
 Het ‘Jaarplan 2020-2021’ en het ‘Schoolplan
voor de komende 4 jaar’ zijn gezien door MR
en er is ingestemd met de plannen. Er hangt
een tekening in de personeelsruimte waarop
ook te zien is wat het Schoolplan inhoudt.
 De luchtkwaliteit en ventilatie in de klassen is
goed en blijven we in de gaten houden.
 Kinderen uit groep 5-6 konden gebruik maken
van Vangnet zwemmen. Vergoeding voor het
inschrijfgeld kunnen ze via het Jeugdsportfonds aanvragen.
 Het 3e kwartaaloverzicht van 2020 is nog niet
beschikbaar maar er blijkt wel financiële
ruimte te zijn waardoor er nieuw materiaal ed.
besteld kan worden. De begroting 2021 is in
de maak. Ook de werkdrukgelden voor dit
schooljaar zijn nog niet geheel besteed. Er is
nog 1/3 over dat we in overleg met het team
zullen inzetten ter ondersteuning.
 Er is een tijdelijke vacature omdat Stefanie,
de assistent praktisch onderwijs, is uitgevallen.
 Ook De Bouwsteen heeft een aanvraag gedaan voor de gelden die beschikbaar zijn gesteld door de overheid voor Corona achterstanden. Er wordt een BLICK-plan gemaakt.
Hopelijk kan er na de kerstvakantie worden
gestart met ondersteuning aan de leerlingen
die het nodig hebben.
 Het stappenplan’ Onderwijs op Afstand’ is
klaar, team en de MR hebben meegekeken
naar de inhoud van het plan. Als een kind of
groep thuis is bijv. met quarantaine door Corona, kan er goed thuisonderwijs worden gegeven. Als een kind Corona heeft wordt alleen
de groep van het kind hiervan op de hoogte
gesteld.
 Er wordt binnenkort begonnen met de inrichting van het schoolplein en park.



Er is nog geen nieuwe informatie van de gemeente over de locatie voor een nieuw gebouw.
De volgende vergadering is op 12 januari.
Heeft u vragen dan kunt u de MR bereiken via
mr-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
Veilig halen en brengen van uw kind
Bij het dagelijkse halen en brengen van de kinderen
zien we dat het erg druk is op de Lijstersingel. Door
het slechtere weer en de donkere dagen worden veel
kinderen met de auto naar school gebracht en gehaald.
We willen u vragen om te zorgen dat alle kinderen,
veilig naar school kunnen gaan.
Houdt u zich aan de verkeersregels en wilt u uw auto
alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken neerzetten? We hopen op uw medewerking zodat alle kinderen veilig naar school en huis kunnen gaan.
Licht aan!
Ook komen veel kinderen met de fiets naar school.
Goede verlichting is belangrijk om veilig op school te
kunnen komen. Er zijn losse lampjes te koop voor op
de fiets of kleding.

Wij wensen iedereen een
gezellige decembermaand!
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