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Studiedag en voorjaarsvakantie 
Op dinsdag 14 februari is er een studiedag en zijn de 
kinderen vrij (op het eerste blad van de kalender 
staat een verkeerde datum) 
Van 27 februari t/m 3 maart is er voorjaarsvakantie. 

 
Personeel  
Juf Sanne is bevallen van een zoontje, Mats, gefeli-
citeerd! 
 
Juf Eline van Oostenbrugge is na de kerstvakantie 
gestart als onderwijsassistent. Zij zal zich in de vol-
gende nieuwsbrief even voorstellen. 
 
Verkeer en parkeren 

Wij willen dat alle kin-
deren veilig naar school 
kunnen komen, lopend, 
met de fiets of met de 
auto/taxi. 
Kunt u hier ook aan 
meewerken zodat het 
veilig is in het verkeer 
rondom de school? 
Dank u wel! 
 

Toetsen, OP gesprekken en VO-gesprekken 
Deze weken wordt er weer volop getoetst in de klas-
sen.  

In de week van 20 februari vinden de oudergesprek-
ken over het Ontwikkelingsperspectief plaats.  
Vanaf 6 februari kunt u zich hiervoor inschrijven via 
de Bouwsteen school-app. 
Op woensdag 22 februari is er een avond waarop u 
het gesprek kunt voeren met de leerkracht. 
Ook de adviesgesprekken VO voor de groep 8 leer-
lingen starten binnenkort. 
 
Wij zijn bezig met een nieuw rapport. Door een tech-
nisch probleem gaat dit langer duren dan gehoopt. 
Het eerste rapport voor uw kind zal op een later mo-
ment komen. 
 
Op donderdag 16 februari komt de schoolfoto-
graaf.  
We gaan proberen om alle 16 groepen met 240 leer-
lingen in 5 uur tijd op de foto te laten gaan! Een indi-
viduele foto en een groepsfoto, deze worden in de 
hal gemaakt. 
Dat wordt een hele puzzel vandaar dat we de broer-
tje/zusje foto’s na schooltijd maken. Vanaf 13.40 
kunt u naar binnen en kunt u wachten tot u aan de 
beurt bent. Evt. broertje of zusje die niet op De 
Bouwsteen zit mag er ook bij.  
 
Zorgt u dat uw kind op deze dag geen tandarts- of 
doktersafspraak heeft? De leerkracht heeft de exacte 
tijd waarop de groep op de foto gaat.  
De achtergrond van de individuele foto is grijs. 
U wordt via de app verder geïnformeerd over de fo-
tograaf en ook over de achtergrondkleur ed. 
 
Welkom! 
In de maand januari zijn er weer nieuwe kinderen ge-
start op De Bouwsteen. We wensen hen van harte 
welkom!  
 
BSN-activiteiten 
Ook in 2023 zijn er weer regelmatig BSN-activiteiten 
na schooltijd. BSN =Brede SchoolNetwerk. 
Op https://schoolbreed.capelle.nl/bsn/ ziet u welke 
activiteiten er nog voor dit jaar staan gepland. 
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De activiteiten worden betaald door de gemeente 
Capelle aan den IJssel. Verschillende organisaties 
bieden workshop aan waaruit wij als school kunnen 
kiezen.  
De docenten die de workshop of activiteit geven zijn 
niet in dienst van de school maar van een externe 
organisatie. De activiteiten vinden wel plaats in ons 
gebouw. 
 

Bibliotheek op school bestaat 1 jaar! 

Op vrijdag 27 januari bestond onze Bibliotheek op 
School alweer 1 jaar. In het oude gebouw was de 
Bieb in de hal maar nu hebben ze een eigen ruimte 
waar de groepen regelmatig naar toe gaan om een 
boek uit te zoeken.   
 
Nationale voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 
4 februari, het is het grootste boekenfeest voor kin-
deren van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint 
een leven lang leesplezier.  
Voorlezen is goed voor de ontwikkeling. Daarom 
leest driekwart van de ouders met jonge kinderen 
dagelijks voor. Ook op school wordt er dagelijks 
voorgelezen in alle groepen en zeker bij de kleuters. 
Centraal tijdens de voorleesdagen staat de Prenten-
boek Top 10, de leukste voorleesboeken gekozen 
door een deskundig comité. Eén titel wordt verkozen 
tot Prentenboek van het Jaar.  
‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje' is Pren-
tenboek van het Jaar 2023. 
Er is ook een mini-editie van het Prentenboek van 
het Jaar uitgegeven.  
Wist u trouwens dat u de bijpassende voorleesknuf-
fel van Maximiliaan gratis krijgt als u uw kind lid 
maakt van de bibliotheek? Lid worden is voor kin-
deren gratis.  
Ook op De Bouwsteen gaat er extra veel worden 
voorgelezen tijdens de Voorleesdagen, ook uit het 
Prentenboek van het Jaar!  
 
Project LANDEN 
Van maandag 6 maart t/m vrijdag 17 maart gaan alle 
groepen werken aan het project LANDEN. Iedere 
klas heeft een land gekozen waarmee ze aan de 
slag gaan. Het project is bedacht door onze domein-
groep Wereldoriëntatie. 
De leerkracht van uw kind zal u verder informeren 
over het land dat ze gaan behandelen. 
Woensdag de 8e presenteren alle groepen hun land 
aan elkaar in de hal. 
 
OPROEP MATERIALEN 

Er wordt veel geknutseld op De Bouwsteen. De 
handvaardigheid kasten zijn helemaal ingericht en 
we willen u vragen of u thuis de volgende materialen 
heeft liggen die we weer goed kunnen gebruiken: 

• restjes wol/stofjes 

• eierdozen,  

• keukenrollen  

• (schone) glazen potjes 
U kan ze inleveren bij de leerkracht of bij onderwijs-
assistent Alésia. 

 
 

 


