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Start 2022 
We zijn gelukkig allemaal weer gestart na de vakan-

tie. Het was fijn om bijna alle kinderen weer in goede 

gezondheid te verwelkomen. Natuurlijk wensen we u 

allemaal de beste wensen voor 2022! 

 
Afgelopen weekend is de Eben Haëzer verhuisd 

naar een nieuw gebouw. Na de voorjaarsvakantie 

komt er een andere school in. 
In de bijlage vindt u nieuws over onze verhuisplan-

nen in juli 2022. 
 

Corona 
Via de mail en de schoolapp wordt u regelmatig op 
de hoogte gesteld van onze maatregelen. 
Door het volgen van de maatregelen hopen wij de 
school veilig te houden voor onze leerlingen en per-
soneel, zodat we de school open kunnen houden. 

 
Personeel  
Juf Sanne is na de geboorte van haar dochtertje Isa 
weer begonnen met werken in groep 3. 
Juf Nina is als onderwijsassistente gestart en werkt 
in diverse groepen. 
Juf Linda L is met zwangerschapsverlof en wordt 
vervangen door juf Herma. 
Wij zijn heel blij met de start van deze collega's. Wel-
kom! 
 
Toetsen en rapport/OP gesprekken groep 3 t/m 7 
De komende week wordt er weer volop getoetst.  
In de week van 21 februari vinden de oudergesprek-
ken plaats. U wordt hiervoor uitgenodigd via de app 
of de mail. 

 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Herma Janssens en 
vanaf 10 januari ben ik leerkracht van 
groep 7, om het zwangerschapsverlof 
van juf Linda op te vangen. Ik ben vijf 
dagen per week aanwezig op school. 

Ik ben 47 jaar oud en ik woon sinds een jaar in Ca-
pelle aan de IJssel. Met mijn partner heb ik een sa-
mengesteld gezin met vier kinderen. 
Voordat ik op De Bouwsteen kwam werken, heb ik 
als leerkracht binnen het speciaal onderwijs in Den 
Haag gewerkt. In mijn vrije tijd zing ik graag. 
Ik voel me erg welkom binnen de school en heb veel 
zin om er een leuke en leerzame tijd van te maken. 
 
Welkom! 
Na de kerstvakantie is een aantal nieuwe kinderen 
gestart op De Bouwsteen. We wensen hen van harte 
welkom!  
 

Bibliotheek op school 

Op donderdag 27 januari openen wij feestelijk de Bi-
bliotheek op School! 
In de hal bij de hoofingang kunnen de kinderen net 
als in de echte bieb, een boek lenen om in de klas te 
lezen. Wij zijn trots dat we straks een uitgebreide 
collectie hebben, waaruit de leerlingen hun boeken 
kunnen kiezen. Natuurlijk laten we u de beelden van 
de opening zien in de app. 
 

Rots en Water 

Voor de groepen 3 t/m 6-7 gaan de Rots en Water-

trainingen beginnen. We zijn heel blij dat we weer 

kunnen gaan starten met deze training. 

De groepen krijgen om de week een les van Han-

neke van Bergen, de leerkracht is daarbij ook aan-

wezig.  

Het Rots en Water programma biedt kinderen de 

mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om soci-

aal te zijn. De kinderen leren op een andere manier 

naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en 
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Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk 

te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. 

Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit ge-

beurt op een andere manier dan in de schoolbanken 

en andere sociale competentie training. Namelijk 

door echt te ervaren en echt te doen! 

De groepen 3 t/m 4-5 starten op maandag 17 janu-

ari. De groepen 5 t/m 6-7 starten op maandag 24 ja-

nuari. De groepen krijgen om de week een les. 

Ouders van deze groepen zijn hierover geïnfor-

meerd. 

 
Volgende nieuwsbrief 3 februari 

 
 

 


