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Het was weer een bijzonder schooljaar. Met elkaar 
hebben we er, ondanks corona, toch een mooi jaar 
van gemaakt. Met de inzet van het hele team heeft 
het onderwijs vrijwel altijd door kunnen gaan! 
De laatste maanden zijn we ook nog druk geweest 
met de verbouwing van en het voorbereiden van de 
verhuizing naar de Wiekslag.  
 
De laatste week zijn er helaas 6 collega’s die corona 
hebben en thuis zijn, maar tot nu toe kunnen de les-
sen nog doorgaan. De groepen waarvan de leerkracht 
corona heeft, hebben bericht gehad. 
 
Als uw kind de volgende klachten heeft, wilt u dan een 
zelftest doen? 

 verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn 

 hoesten 

 benauwdheid of kortademigheid 

 verhoging of koorts 

 plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

 Heeft uw kind een positieve zelftest, wilt u dat 
dan doorgeven aan school? 

Kinderen die een positieve zelftest hebben en in isola-
tie gaan, moeten minimaal 5 dagen thuisblijven. Meer 
informatie kunt u vinden op Quarantainecheck. 
 
 
 

Verhuizing naar de Wiekslag 
Het is bijna zover! De kinderen hebben nog 1 week 
school en hebben op 1 juli hun laatste schooldag. De 
laatste week voor de zomervakantie gaan we inpak-
ken en verhuizen we naar de Wiekslag 3. 
In deze week zijn we moeilijk bereikbaar. 
 
Veel groepen gaan in de laatste week nog een kijkje 
nemen in het gebouw en hun nieuwe klas.  
Op vrijdag 1 juli sluiten we het schooljaar gezellig sa-
men af!  
 
Na de zomervakantie mag u in het nieuwe gebouw 
zelf uw kind naar de klas brengen. 
Voor kinderen die met de taxi komen, moet u op het 
aanvraagformulier ons nieuwe adres vermelden: 
Wiekslag 3, 2903VA Capelle aan den IJssel. 
 
Personeel 
We nemen afscheid van twee fijne collega's. Juf Jen-
nifer en juf Nicolet slaan allebei een andere weg in 
buiten het onderwijs. Wij bedanken beiden voor hun 
inzet en betrokkenheid en wensen hen uiteraard heel 
veel geluk met deze nieuwe stap! 
 
Gelukkig kunnen wij ook nieuwe collega's welkom he-
ten. 
Marieke van Oudheusden en Kirsten Lissenburg ko-
men als leerkrachten ons team versterken. 
Juf Amery Jansen kennen we al, maar na de zomer-
vakantie start zij als leerkracht voor haar eigen groep 
5. 
Eva van Marion en Robbin Hordijk starten na de va-
kantie als onderwijsassistenten. 
 
Op 1 juni is Martyn Tuijnman gestart als conciërge op 
De Bouwsteen. Hij loopt alvast mee met meester 
Frans, die eind augustus met pensioen gaat en na 
heel veel jaren De Bouwsteen gaat verlaten. Binnen-
kort hoort u meer over het afscheid van meester 
Frans. 
 
Wij zijn heel blij met deze nieuwe collega's en wensen 
hen een hele fijne tijd op De Bouwsteen!       
 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Groepsindeling 2022-2023 
Alle kinderen hebben vandaag gehoord bij wie ze vol-
gend schooljaar in de klas komen. Hierbij het hele 
overzicht. 
Er komt volgend schooljaar een 16e groep bij i.v.m. de 
vele aanmeldingen van nieuwe leerlingen die we heb-
ben. 
 

Groep 1-2a Joke-Wilma  

Groep 1-2b Annelies  

Groep 3 Sanne v L/Diana 

Groep 3-4 Miranda D/Lindsey 

Groep 4 Herma 

Groep 4-5 Eline 

Groep 5a Manouska 

Groep 5b Amery* 

Groep 6b Kirsten* 

Groep 6a Rob/Michelle 

Groep 6-7 Linda L/Miranda V 

Groep 7 Marieke* 

Groep 7-8 Linda H 

Groep 8b John/Lindsey 

Groep 8a Erica/Mirjam 

ALG Laila/Yvonne 

Nieuwe leerkrachten.* 
 
Vakanties en studiedagen 

Herfstvakantie 22 oktober 2022 -30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 -8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 -5 maart 2023 

Pasen 7 april 2023 -10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023 -7 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 -19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023   

Zomervakantie 8 juli 2023 -20 augustus 2023 

 
Na de zomervakantie ontvangt u weer onze mooie 
schoolkalender met alle informatie en de planning 
voor het hele jaar. Daarop staan ook de studie- en ca-
lamiteitendagen. 
 
Wennen op De Bouwsteen 
Donderdag 30 juni gaan alle Bouwsteenkinderen ken-
nismaken met hun nieuwe klas en leerkracht. 
Na de vakantie gaan er weer veel kinderen beginnen 
aan hun Bouwsteen-carrière! Ook zij komen op 30 juni 
kennismaken en wennen. 
We wensen alle nieuwe kinderen en hun ouders veel 
plezier toe op De Bouwsteen. 
 
Dag groep 8! 
Op 14 juni zijn de groepen 7-8a, 7-8b, 8 en enkele an-
dere schoolverlaters op schoolreis geweest naar Drie-
vliet. De schoolverlaters hadden aansluitend een BBQ 
op het schoolplein. Het was een geweldige dag! 
 

Op 1 juli afscheid nemen 33 schoolverlaters afscheid 
met een mooie circusvoorstelling. De hele vrijdag zul-
len ze gaan oefenen in de gymzaal.  
De ouders van deze leerlingen zijn uitgenodigd voor 
het afscheid.  
De schoolverlaters gaan komend schooljaar starten 
op het Voortgezet Onderwijs. We wensen de school-
verlaters veel succes en een hele mooie toekomst!  
 
Sportdag bovenbouw 
Afgelopen vrijdag 24 juni was de sportdag voor alle 
bovenbouwgroepen vanaf groep 5. De kinderen kre-
gen workshops hiphopdans, freerunning en er was 
een Expeditie Robinson parcours! Ze sloten de dag af 
met een ijsje! 
De sponsorloop schuiven we door naar een later mo-
ment i.v.m. de drukke periode nu. 
 
Bedankt ouders! 
Alle ouders en verzorgers die ons het afgelopen jaar 
hebben geholpen willen we graag bedanken.  
Een speciaal bedankje voor de MR-ouders en TLNL-
leeshulpen voor hun regelmatige inzet dit schooljaar! 
 
Hulp in het nieuwe schooljaar 
We willen in de eerste schoolweek na de zomerva-
kantie alle kinderen weer gaan nakijken op hoofdluis.  
Wilt u ons hierbij helpen? Bel school, mail de admi-
nistratie admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl of 
loop even binnen in de eerste schoolweek.  
Alleen met uw hulp kunnen we dit doen, alvast be-
dankt. 
 
Verslag Medezeggenschapsvergadering  
Uit de vergadering van 17 mei 
Er is gesproken over de laatste activiteiten van dit 
schooljaar en over de vrijwillige ouderbijdrage.  
Er is een toelichting op de financiën geweest door de 
controller van BLICK.  
Er is gesproken over de formatie voor komend school-
jaar. Er zijn meerdere nieuwe leerkrachten aangeno-
men.  
De NPO gelden: er is een aantal keuzes gemaakt: 
Met sprongen vooruit (rekenen), Woordenschat, Exe-
cutieve functies en een jongerencoach (wordt nu door 
gemeente betaald). Over het restant van dit school-
jaar en de gelden voor komend schooljaar wordt bin-
nenkort gesproken. 
De verbouwing van het nieuwe gebouw verloopt goed.  
 
Jeugdvakantie paspoort 
Deze week krijgen alle kinderen weer het Jeugdva-
kantiepaspoort 
In de zomervakantie kunt u hiermee veel leuke activi-
teiten ondernemen, soms gratis. 
 
Cadeautje als je gratis lid worden van de Biblio-
theek! 
Voor de kinderen is het bijna vakantie, tijd om uit te 
rusten van een jaar hard werken.  

mailto:admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
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Het is fijn en belangrijk dat de kinderen ook in de va-
kantielezen of voorgelezen worden. Zo voorkomen we 
met elkaar de after-vakantie-leesdip en kunnen ze na 
de vakantie weer door op het leesniveau waar zij nu 
zo hard aan gewerkt hebben. 
In de Bibliotheek zijn heel veel fijne boeken te vinden 
en als je lid bent van de bibliotheek kun je ook luister-
boeken en e-boeken lenen.  
Lidmaatschap is voor kinderen tot 18 jaar gratis en 
word je deze zomer lid? Dan krijg je een vingerlees-
lampje cadeau! 
In dit filmpje legt de Kinderboekenambassadeur junior 
in de Bibliotheek uit, waarom het goed is om tijdens 
de vakantie te blijven lezen.  
https://www.youtube.com/watch?v=o_sdfow1k9E 
 
Vakantieprogramma in de zomervakantie voor de 

Capelse jeugd van Sportief Capelle 

In de zomervakantie organiseert Sportief Capelle al-

lerlei toffe activiteiten. Voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar 

is er iedere dag wel een activiteit te doen. Sport, spel, 

muziek en creatieve activiteiten > voor ieder wat wils.  

De activiteiten vinden plaats in iedere wijk van Capelle 

aan den IJssel. 

Ook zijn er twee Sport & Fun dorpen gepland voor de 

allerkleinste kinderen t/m 8 jaar die plaatsvinden in de 

wijken.  

Het uitgebreide programma kun vinden op de website 

van Sportief Capelle. Aanmelden is voor de activitei-

ten is verplicht. Dit gaat ook via de website van Spor-

tief Capelle. Alle activiteiten zijn gratis! 

 

Bericht van WOP Middelwatering 
ONZE JEUGD IS DE TOEKOMST 
Het WOP Middelwatering nodigt iedereen uit op 
30 juni voor de themamarkt. 
Loop langs bij de verschillende stands van o.a. de 
Bibliotheek, het Kinderlab, CAPSLOC, de Capelse 
Jeugdraad, Sportief Capelle en verschillende 
buurtgroepen. Kom kijken wat er allemaal te doen is in 
Middelwatering. De kinderburgemeester heet ieder-
een deze avond welkom via een videoboodschap. 
Wanneer: 30 juni 2022 vanaf 19:30u tot 21:00u 
Waar: Reigerlaan 66, 2903 LL Capelle aan den 
IJssel.Huis van de Wijk Middelwatering 
Toegang is gratis en voor iedereen. 
 
Capelse multiculturele foodmarkt en bazaar/hob-
bymarkt  
Op zaterdag 2 juli organiseert Welzijn Capelle en de 
Gemeente Capelle aan den IJssel de 3de editie Ca-
pelse multiculturele foodmarkt en bazaar/hobbymarkt . 
Ook zijn er gratis activiteiten voor de kinderen, zoals 
springkussen en stormbaan, zie bijlagen. 
De kinderen kunnen de stempelkaart ophalen bij de 
infokraam tijdens de foodmarkt van 2 juli. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_sdfow1k9E

