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Personeel 
Juf Linda L is op 1 februari ‘22 bevallen van een ge-
zonde dochter, haar naam is Jill Sara. 
Wij wensen haar en haar gezin veel geluk toe en ze 
kan heerlijk gaan genieten van haar verlof. 
 
Belangrijk: aanpassingen in de jaarkalender 
I.v.m. onze verhuizing voor de zomervakantie naar 
ons nieuwe gebouw zijn er wat wijzigingen in de ka-
lender: 

 Op (goede) vrijdag 15 april staat een calami-
teitendag gepland, dit wordt een gewone 
schooldag.  

 De Bouwsteendag op vrijdag 17 juni gaat 
niet door en verplaatsen we naar volgend 
schooljaar 

 De schoolverlaters zullen niet op maandag 
maar op vrijdag 1 juli afscheid nemen met 
een voorstelling. 

 Groepen 7-8 a en b en groep 8 gaan op dins-
dag 14 juni op schoolreis 

 De wenochtend voor de nieuwe leerlingen is 
op donderdag 30 juni. Dan gaan ook de 
Bouwsteenkinderen naar hun nieuwe groep. 

 
Voorjaarsvakantie 
Van maandag 28 t/m vrijdag 4 maart hebben wij 
voorjaarsvakantie.  
 
7 dagen thuis als uw kind corona heeft 
Kinderen die corona hebben moeten een week in qua-
rantaine/isolatie.  
We merken dat er soms verwarring is.  

Zie https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 
De dag van de test is dag 0. Dus u uw kind testen op 
maandag en het kind blijkt positief dan mag het de 
week erna op dinsdag weer naar school komen.  
Heeft uw kind klachten van corona dan moet hij/zij 
ook nog minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. 
 
Schoolfotograaf 

Dinsdag 15 februari komt de schoolfoto-
graaf weer. Alle kinderen gaan op de foto 
en er wordt ook van iedere klas een 
groepsfoto gemaakt. De broertjes en 
zusjes die op De Bouwsteen zitten, kun-
nen ook samen op de foto direct ‘s mor-

gens om 8.15 uur. Deze ouders hebben bericht gehad 
om zich hiervoor aan te melden. 
De achtergrond is zeegroen. Zie bijgaande foto.  
 
Tips van de fotograaf: 

 Kleding advies 
Kleurrijke kleding is het mooist. Liever geen fluoresce-
rende NEONkleuren, omdat deze door de flits vaak 
uitgebeten overkomen of niet kleurecht weer gegeven 
zijn.  
Het kan zijn dat de kinderen in het geheel op de foto 
komen, denk daarom ook aan de schoenen. 

 Haar-advies voor de meisjes 
Geen strakke staart of vlecht naar achteren. Dit ver-
oorzaakt een ‘badmuts effect’, het lijkt dan net of de 
meisjes heel kort haar hebben. Prachtig ingevlochten 
haar, kan aan de achterkant heel mooi zijn, maar dit 
zie je niet op de foto. Los haar of een vlecht/staart 
naar opzij is natuurlijk geen probleem, wanneer het 
lang genoeg is. 

 Insmeren 
Kinderen kunt u beter niet insmeren/invetten met een 
crème of olie. Hierdoor ontstaan witte glimplekken in 
het gezicht.   

 Nog wat tips: 
Geef kinderen van tevoren liever geen instructies over 
hoe te lachen, kinderen worden daar soms zenuwach-
tig van en verliezen de spontaniteit. Maak er ook niet 
te veel gedoe van. Vooral bij de kleintjes. Mooie kle-
ding is leuk, nette haartjes ook, maar het kan met bui-
tenspelen minder mooi worden. Daar zijn het kinderen 
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voor. Maak ze niet bang, door te zeggen; “oh span-
nend, de schoolfotograaf komt”, maar maak ze liever 
enthousiast; “leuk de schoolfotograaf komt” 
Dit zijn slechts tips, vrijheid blijheid! 
 
Rapporten en de OP-gesprekken 
Als de toetsen zijn afgenomen worden deze gegevens 
verwerkt in het rapport en het Ontwikkelingsperspec-
tief.  
De gesprekken met alle ouders over het Ontwikke-
lingsperspectief (OPP) zijn in de week voor de voor-
jaarsvakantie met een uitloop na de vakantie. De ge-
sprekken worden online, telefonisch of op school ge-
voerd.  
U kunt zich inschrijven via de school-app, mail van de 
leerkracht of een formulier. Binnenkort ontvangt u 
meer informatie van de leerkracht. 
Op vrijdag 25 februari krijgen de kinderen hun rapport 
mee naar huis. 
 
Dramalessen voor de bovenbouw 
De eerste helft van het schooljaar hebben de onder- 
en middenbouwgroepen en ALG dramalessen gehad 
van Eva Lise Geerlings op donderdag. Zij is actrice, 
regisseur en geeft ook les op het IJsselcollege. U 
heeft de foto’s vast voorbij zien komen in de school-
app en de verhalen van uw kind gehoord. 
Nu zijn de bovenbouwgroepen aan de beurt. Vanaf 
groep 5 krijgen deze groepen wekelijks op donderdag 
een dramales die in het teken zal staan van taal. 
De groepen 7-8 en 8 krijgen les in blokken van 6.  
 
ONZE BOUWBIEB  
Een week geleden is de Bibliotheek op School geo-
pend: In onze hal is nu ONZE BOUWBIEB!  
Wekelijks gaan alle kinderen er een boek uitzoeken. 
Op deze manier wordt lezen nog leuker!  
De kinderen keken mee naar de opening via een 
livestream, er was kinderchampagne en wat lekkers 
en een ook mooie boekenlegger en voor de kleuters 
een klein boekje. 
Wist u dat door een kwartier vrij lezen per dag uw kind 
veel van de wereld en ook duizend nieuwe woorden 
per jaar leert!  
Alle foto’s van de feestelijke opening ziet u in de 
school-app. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Een paar weken geleden hebben de ouders die de 
vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald, een 
mail gekregen.  
Hoewel de bijdrage van €50.- vrijwillig is, betalen we 
er allerlei leuke en gezellige activiteiten van die niet uit 
het schoolbudget betaald worden.  
Sinterklaascadeautjes, Kerstfeest en het Paasontbijt, 
maar ook de Kinderboekenweek, Koningsdagactivitei-
ten, schoolverlatersactiviteiten, projecten en sportda-
gen worden (gedeeltelijk) betaald met uw ouderbij-
drage.   

Een gedeelte ( €25.-) is bestemd voor de schoolreis. 
U krijgt hier geen aparte rekening meer voor.  
U kunt de ouderbijdrage van € 50,- over maken op: 
rekeningnummer NL 71 INGB 0002863346, 
t.n.v. Ouderraad De Bouwsteen te Capelle aan den 
IJssel.  
Graag de naam van uw kind erbij zetten. 
Heeft u 2 kinderen op school dan betaalt u voor het 2e 
kind € 35,-, ook voor de kinderen die na de kerstva-
kantie zijn begonnen. 
U kunt ook contant bij de administratie of in 2 termij-
nen betalen. Bij de gemeente kunt u een vergoeding 
aanvragen als u een uitkering of laag inkomen heeft. 
Alvast bedankt voor u bijdrage! 
 
Uit de MR-vergadering van 12 januari 2022 

 Sint en Kerst zijn rustiger gevierd dit school-
jaar door de corona maatregelen. Toch is het 
als fijn ervaren ook door de kinderen. Kerst-
lunch is goed bevallen maar voorkeur ligt bij 
diner. Een lunch is wel een goed alternatief. 

 Alle groepen zijn bezet: er is een nieuwe on-
derwijsassistent en een fulltime vervanger 
voor zwangerschapsverlof in groep 7 gestart. 

 De NPO (nationaal plan onderwijs)-gelden 
krijgen scholen van het Ministerie om de on-
derwijsachterstanden weg te werken die zijn 
opgelopen door de lockdown periodes. Voor 
2021-2022 is dit geld is gedeeltelijk besteed 
aan extra handen in de klassen. Voor het res-
terende bedrag is een enquête gedaan onder 
het team. N.a.v. de uitslag wordt er een plan 
gemaakt. De MR heeft instemmingsrecht op 
dit plan. 

 We gaan naar een andere gebouw. Het oude 
Praktijkschoolgebouw aan de Wiekslag dat 
helemaal wordt verbouwd door gemeente en 
BLICK. De MR heeft een adviserende rol en 
personeel en ouders denken en kijken graag 
mee. 

 
BSN-aanbod 
Volgende week krijgt uw kind een brief met alle na-
schoolse workshops en activiteiten die na de voor-
jaarsvakantie gaan starten. Deze activiteiten worden 
aangeboden via de gemeente Capelle door verschil-
lende externe organisaties, alles vindt op school 
plaats.  
Wilt uw kind ergens aan meedoen dan kunt u het 
strookje invullen en weer mee naar school geven. 
U krijgt voor de activiteit start een bericht via de mail 
en brief waarin staat dat uw kind mee kan doen. Als er 
te veel aanmeldingen zijn wordt er geloot. 
 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in de week na 

de voorjaarsvakantie!  
 
 
 


