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Personeel
Afgelopen vrijdag zijn 3 collega’s in het zonnetje gezet. Juf Esther, IB-er was 25 in het onderwijs werkzaam. En juf Marjan en Doenja zijn allebei 40 jaar in
het onderwijs werkzaam. Gefeliciteerd!
Kim Parée, de schoolmaatschappelijk werkende is
voor langere tijd afwezig i.v.m. haar gezondheid. Voor
vragen kunt u terecht bij de leerkracht, de intern-begeleider of de directie.
De intern-begeleider van uw kind:
Groep 1-2-3 –7a Wendy van Rossum
Groep 4 Bianca Veen
Groep 5a –7b- 8 Esther de Lede
Groep 5b - 6 Mandy Straver
Er zijn 6 nieuwe collega’s gestart, welkom allemaal!
Meester Rob, groep 7a en juf Sanne, groep 3, stellen
zich voor:
Hallo, Ik ben de nieuwe meester van
groep 7a. Mijn naam is Rob. Ik heb jarenlang op een sbo-school gewerkt. Mijn
ervaring die ik daar heb opgedaan
neem ik mee naar SBO-De Bouwsteen.
Samen met alle collega 's wil ik bouwen

aan een fijne en leerzame tijd voor de kinderen.
Vriendelijke groet, Meester Rob
Hallo allemaal! Mijn naam is Sanne en
ik ben de nieuwe leerkracht van groep
3. Ik ben 28 jaar oud en ik woon met
mijn vriend in Krimpen aan den IJssel.
Dansen, lezen en koken doe ik graag. Ik
ben hiervoor 5 jaar leerkracht geweest
op een daltonschool in Gouda. Afgelopen jaar heb ik op Curaçao gewoond en gewerkt in
het speciaal onderwijs. Ik kijk uit naar een fijne tijd op
De Bouwsteen!
Soraya, juf groep 6a en de assistenten Vallery, Joyce
en Amery zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
Coronamaatregelen
Vorige week heeft u via een email en app onze afspraken rondom corona gekregen. We zullen u hierover op de hoogte houden.
Welkom aan alle nieuwe kinderen
Deze maand zijn veel nieuwe kinderen gestart op De
Bouwsteen. We wensen jullie allemaal veel plezier op
onze school.
In deze nieuwsbrief staat veel informatie over oude en
nieuwe zaken.
Mooie schoolkalender
Alle kinderen hebben de prachtige kalender mee naar
huis gekregen waarop alle belangrijke data staan.
Achterin de kalender staat heel veel nutiige informatie
en kunt u alles terugvinden over onze school. Bijv.
over onze gedragsafspraken, medicijngebruik op
school, verlof aanvragen, oudergesprekken en ook
onze telefoonnummers en emailadressen.
Een aantal data staat er niet goed in:
 Maandag 23 november is er ook een studiedag
 Vrijdag 5 februari is een leerling vrije dag.
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De studiedag van 4 februari wordt verschoven
naar 11 februari.
Wilt u dit aanpassen op de kalender?
Ook de schoolapp Bouwsteen Schoolpraat is weer helemaal actueel en ook hier kunt u belangrijke data en
informatie terugvinden op de verschillende pagina’s.
En natuurlijk al het nieuws van school en uit de klas
van uw kind.
Kinderen brengen & halen en het deurbeleid
Wilt u uw kind ’s ochtends op tijd op school brengen,
onze lessen beginnen om 8.30 uur. De school is open
om 8.20 uur.
Alle kinderen gaan alleen naar binnen tenzij u een
speciale afspraak met de directie heeft gemaakt.
Om 8.30 uur sluiten we de deuren.
Kinderen die te laat zijn melden zich bij de administratie en gaan dan zelfstandig naar hun groep.
De lessen duren tot 13.30 uur.
Er was wat verwarring over de in- en uitgang. Dit zijn
de afspraken:
Hoofdingang op het grote plein: groep 6-7-8-ALG
Zij-ingang: groep 1-2, 3-4-5
We willen de ouders van de groepen 1-5 vragen om in
het park te wachten en niet op het stoepje bij de zijdeur. Er komen hier 7 groepen naar buiten met jonge
kinderen dus alle ruimte is nodig. Ook worden alle
taxikinderen hier opgehaald.
De leerkrachten willen heel graag goed overzicht houden, ook voor de veiligheid van uw kind.
Startgesprek tussen ouders en leerkracht
Als school vinden we het belangrijk om uw kind zo
goed mogelijk te begeleiden en te onderwijzen. We
hebben u hiervoor hard nodig. Goed contact tussen
ouders en school bevordert de leerprestaties van het
kind, en zorgt ervoor dat het met meer plezier naar
school gaat.
We nodigen u daarom uit voor een startgesprek met
de leerkracht van uw kind. In dit gesprek krijgt u de
gelegenheid krijgt om te vertellen over uw kind. Waar
moet de school rekening mee houden, wat werkt wel
en wat werkt niet voor uw kind, wat wilt u kwijt over uw
kind?
Het startgesprek vindt plaats na schooltijd (na 14.00
uur) en wordt ingepland voor de herfstvakantie. Het
gesprek zal ongeveer 10 minuten duren.
Bij de nieuwe kinderen kan aansluitend het Ontwikkelingsperspectief worden besproken.
Binnenkort neemt de leerkracht contact op voor het
maken van een afspraak.
Gegevens controleren
Tijdens het gesprek zal de leerkracht u vragen om de
administratieve gegevens zoals adres, telefoonnummers en emailadressen te controleren. Alle belangrijke informatie van school wordt zoveel mogelijk per
email naar ouders gestuurd.

Medicijngebruik op school en thuis
Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van
het medicatiegebruik van uw kind, ook wat er thuis gegeven wordt. Dit heeft effect op de ontwikkeling op allerlei gebieden.
Als er gedurende het schooljaar een wijziging in medicatie(gebruik) is, wilt u dan opnieuw een Medicijnverklaring invullen?
Dit formulier kunt u downloaden via onze site of op
school bij de administratie krijgen. Ook bij het startgesprek zal de leerkracht deze formulieren bij de hand
hebben.
Sloopnieuws
U heeft eerder per mail informatie over de sloop van
de oude Bouwsteen ontvangen.
Heeft u vragen of wilt u naar de informatiebijeenkomst
dan kunt u dat aangeven voor 4-9-2020 via bouwsteen@capelleaandenijssel.nl
Brede School Netwerk
Via het Brede School Netwerk bieden we aan alle kinderen van De Bouwsteen, activiteiten aan na schooltijd. Op de website https://schoolbreed.capelle.nl/
Bij De Bouwsteen kunt u het hele overzicht voor
schooljaar 2020-2021 zien. Het zijn creatieve en sportieve activiteiten.
Ze vinden plaats in school of de gymzaal en worden
uitgevoerd door verschillende organisaties.
Als kinderen zich aan kunnen melden voor een activiteiten zullen we de ouders van de betreffende groepen via de school-app informeren. De kinderen krijgen
een inschrijfformulier van de leerkracht.
Op woensdag 9 september start de eerste workshop
voor kinderen van groep 5 en 6: Chemische Chaos.
Uw hulp is nodig!
De school kan niet draaien zonder de hulp van ouders. Ook dit jaar vragen wij weer uw steun bij verschillende activiteiten. Per activiteit kunt u zich aanmelden.
TNL leeshulp
We zoeken (groot)ouders die maandag, dinsdag en/of
woensdag samen met een kind willen lezen van 8.309.30 uur. De kinderen die gebruik maken van de methode Toch Nog Leren Lezen ofwel TNL krijgen 3 x
per week individuele begeleiding om te leren lezen.
En daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Wilt u zich
aanmelden dan kan dat bij juf Cecile.
c.matulessy@sbodebouwsteen.nl
Natuurlijk kunt u het ook aan de leerkracht doorgeven.
Kinderboekenweek, EN TOEN?
Woensdagochtend 30 september openen we de Kinderboekenweek.
Tot 17 oktober zullen veel lessen in het teken staan
van het thema: EN TOEN?
Een geschiedenis thema waar we leuke dingen mee
gaan doen om het lezen te bevorderen.
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We hebben een Open School gepland op donderdag 15 oktober. Of deze door kan gaan en in welke
vorm, laten we u later weten.
Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u het verzoek tot het betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind(eren).
Ouders die vorig schooljaar de volledige bijdrage hebben betaald betalen dit jaar alleen het schoolreisgedeelte. Dit omdat we vorig scholjaar niet op schoolreis
zijn geweest en dat gedeelte van de ouderbijdrage
niet is gebruikt. Deze ouders krijgen een aangepast
betalingsverzoek.
Voor vragen of een contante betaling kunt u terecht
op de administratie.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wilt uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur kan u helpen!
Wat betaalt dit fonds?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie
en eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.
Voor een sport is het max €225.- en voor een culturele lessen is dat max. €450.Hoe vraag je aan?
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs (tussenpersoon)
Op onze school is Jolanda van de administratie de intermediair die de aanvraag indient. Hier kunt u ook
een formulier halen voor de aanvraag. Ook Kim Paree
is intermediair. Voor vragen kunt u bij hen terecht.
MR
De Medezeggenschapsraad heeft afscheid genomen
van John van Langeveld die 8 jaar zijn collega’s heeft
vertegenwoordigd. We danken hem voor zijn inzet de
afgelopen jaren!
Jolanda de Rooij, (administratie, event/BSN coördinator en preventiemedewerker) neemt zijn plek over.
Alle informatie zoals vergaderdata, agenda van de
vergaderingen en verslag van de bijeenkomst kunt u
via de website en school-app inzien.
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