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In de maand november en december is de regel 
van de maand:  

Ik stoor niemand. 
 
Bedankt voor uw bezoek tijdens de Open School! 
Wat fijn dat zoveel ouders zijn komen kijken bij de 
Open School, tijdens de afsluiting van de Kinderboe-
kenweek. Natuurlijk ook omdat iedereen erg benieuwd 
was naar ons nieuwe gebouw dat 's morgens officieel 
was geopend door de wethouder van onderwijs.  
Bijna alle kinderen zijn geweest samen met hun ou-
ders en soms met de hele familie, erg gezellig.  
Er zijn meer dan 240 ijsjes geschept en heel veel bak-
jes popcorn gemaakt.  
Ook de stands van de bibliotheek en Mediawijheid 
hadden het druk.  
We hopen dat u een indruk heeft gekregen van het 
onderwijs dat we geven en van het project van de Kin-
derboekenweek GiGaGroen. Dit was een erg leuk 
project, de foto’s en berichten heeft u al kunnen zien 
op de Bouwsteen-app.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek was er een hele mooie 
actie van de Bibliotheek en de gemeente Capelle.  
In het kader van HET ZIT IN DE BOOM EN HET 
LEEST… mochten alle kinderen zelf een boek uitzoe-
ken. De boeken zijn bezorgd en de kinderen krijgen 
binnenkort hun boek mee naar huis. We wensen ze 
alvast heel veel leesplezier! 
 

Tijdens de Open School kon u een gratis bibliotheek-
pas halen voor uw kind. Bijna 100 passen zijn er mee-
genomen. Bent u al naar de bibliotheek geweest om 
de pas te activeren en boeken te gaan lenen? 
 
De groepen 5-8 zijn afgelopen woensdag naar een 
leuke, gekke voorstelling in het Isalatheater geweest 
over het boek Dwars en Co. Dit boek gaat natuurlijk 
gelezen geworden in de klas. Ook hier konden de kin-
deren weer een bibliotheekpas meenemen.  
 
Schoolontbijt 
Vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel is een 
project gestart om te zorgen dat kinderen die zonder 
ontbijt op school komen wel iets te eten krijgen op 
school. Dit kan fruit of een krentenbolletje zijn. 
Er wordt hiervoor een plan geschreven door de ge-
meente. Tot de kerstvakantie wordt het ontbijt be-
zorgd op school en zorgen wij dat kinderen die niet of 
een beetje ontbijten tóch iets extra’s krijgen. 
 
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)  
Ook op De Bouwsteen besteden we in alle klassen op 
verschillende manieren aandacht aan de week van de 
Mediawijsheid. Op onze website kunt u meer over dit 
onderwerp lezen. 
 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leer-
lingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met 
deze serious game maken de kinderen spelenderwijs 
kennis met de kansen en gevaren van media. In de 
klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende 
opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, pri-
vacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  
De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich 
de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én 
wint mooie prijzen.  
Wil je meer weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl 
 
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de 
Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het thema 
'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van 

http://www.mediamasters.nl/
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sociaal gedrag online. Door heel het land vinden in 
buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende ac-
tiviteiten plaats. Kijk voor meer informatie en activitei-
ten op www.weekvandemediawijsheid.nl 

 
MediaMasters online ouderavond 10 november 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leer-
lingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met 
deze serious game maken de kinderen spelenderwijs 
kennis met de kansen en gevaren van media. Omdat 
wij als school hieraan meedoen, mogen we u dit jaar 
een gratis digitale ouderavond aanbieden over media-
opvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!   
 
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra 
(trainer bij Family Factory, opvoedkundige en leer-
kracht in het basisonderwijs).  
Aan de hand van thema’s waar de kinderen in Media-
Masters mee te maken krijgen, neemt ze u als opvoe-
der op een laagdrempelige wijze mee.  
Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoe-
ding?  
Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en 
hoe kom je met elkaar tot goede afspraken?  
En dan TikTok: wat is dat nou precies?  
Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het 
webinar.  
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/fa-
mily-factory-organiseert-mediamasters-ouder-
avond/ 
 
Afwezigheid melden en verlof aanvragen 
Wanneer uw kind wegens ziekte of om een andere re-
den niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór 
half 9 doorgeven aan school?   
Dit kan telefonisch via  

 010-4511907 of via  

 ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl 
Zo kunt u uw kind ook weer beter melden.  
Als u uw kind niet afmeldt, nemen we contact met u 
op. Zorgt u ervoor dat we een goed telefoonnummer 
van u hebben?  
De lessen beginnen om 8.30 uur en dan horen de kin-
deren in de klas te zijn.  
Als kinderen regelmatig te laat komen, wordt er door 
school contact met ouders opgenomen. 
 
Moet uw kind naar een dokter of tandarts, wilt u dat na 
schooltijd of in een vakantie afspreken. Lukt dat niet 
dan vragen we u om een verlofformulier in te vullen.  
Ook voor andere zaken kunt u verlof aanvragen, de 
formulieren zijn op de administratie/concierge te krij-
gen en staan op onze website. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
Alle ouders krijgen een brief om de vrijwillige ouderbij-
drage te betalen. We begrijpen dat het in deze tijd 
moeilijk kan zijn om de ouderbijdrage te betalen, daar 
hebben we uiteraard begrip voor. Laat het weten aan 
de administratie, maatschappelijk werkster of de leer-
kracht, als betalen een probleem is.  
 

Medezeggenschapsraad 
Dinsdag 8 november is de volgende MR-vergadering 
en de agenda vindt op de app en de website. 
Daar kunt u ook het jaarverslag van de MR 2021-2022 
teruglezen. En een kort verslag van de vorige verga-
dering. 
Heeft u vragen aan de MR, dan horen we dat graag 
via mr-bouwsteen@blickoponderwijs.nl  
 
Veilig naar school 
Zet je licht aan! 
Het zijn donkere ochtenden als de kinderen naar 
school komen fietsen. Het is belangrijk dat de kin-
deren goed zichtbaar zijn voor ander verkeer en zo 
veilig op school kunnen komen. 
Wilt u controleren of de lichten op de fiets van uw kind 
het nog doen? U kunt losse lichtjes kopen bv. bij 
Action of Kruidvat, zodat uw kind goed te zien is in het 
verkeer! 
 
Halen en brengen van uw kind met de auto  
Bij het dagelijkse halen en brengen van de kinderen 
zien we dat het steeds drukker wordt. Veel kinderen 
worden met de auto naar school gebracht en ge-
haald. We willen u vragen om te zorgen dat alle kin-
deren veilig naar school kunnen gaan.   
Houdt u zich aan de verkeersregels en wilt u uw auto 
alleen in de parkeervakken neerzetten? We hopen op 
uw medewerking zodat alle kinderen veilig naar 
school en huis kunnen gaan.  
 

Bericht van Van Capellenhuis 

Een kerstsprookje uit Lapland: ''De rijke en de arme 
man'' 

Prachtig, kleurrijk poppentheater op zondagmiddag 11 
december om 15.00 u in het Van Cappellenhuis, door 
Marco Kalkman voor kinderen van 4-12 jaar en hun 
(groot)ouders. Een verhaal over twee koningen, twee 
mannen en een brug van goud. Als een rijke man het 
opneemt voor een arme man, verliest hij alles wat hij 
heeft. Hij gaat op reis naar een ander land. Ook in dat 
land regeert een koning met vreemde wensen. Zo wil 
de koning een paleis helemaal van goud.... 

Toegangsprijs incl. drankje: €5,- kinderen, €8,- vol-
wassenen (vrienden van het VCH betalen €5,-)  

Reserveren via vancappellenhuis.nl. Kinderen krijgen 
bij de uitgang een spaarkaart. Na 3 voorstellingen krij-
gen ze een prachtig boek. 
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