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In de maand november is de regel van de maand:  
Ik stoor niemand. 

 
Personeel 
In een aantal groepen zijn PABO- studentes en MBO-
studentes stage aan het lopen. Wij zijn blij dat zij hun 
plekje hebben gevonden op De Bouwsteen en dit type 
onderwijs beter leren kennen. 
 
Rapport mee terug 
Geeft u uw kind het rapport mee terug naar school als 
u dat nog niet heeft gedaan? 
 
Gymkleding en schoenen 
De kinderen dragen weer gymkleding en gymschoe-
nen tijdens de gymlessen. Zorgt u dat uw kind een T-
shirt en een korte of lange sportbroek meeneemt op 
de gymdagen? Voor veiligheid en hygiëne vragen we 
ook om gymschoenen mee te geven voor in de zaal. 
 
Bedankt voor uw bezoek! 
Wat fijn dat zoveel ouders zijn komen kijken bij de 
Open School, tijdens de afsluiting van de Kinderboe-
kenweek. Het was een erg leuk project, de foto’s en 
berichten heeft u al kunnen zien op de Bouwsteen-
app. In alle klassen was het gezellig druk en de kin-
deren konden hun ouders van alles laten zien. Be-
dankt voor uw bezoek! 
 

Week van de Mediawijsheid 
De Week van de Mediawijsheid is van 5 t/m 12 no-
vember en staat in het teken van: Samen Sociaal On-
line. Ook op De Bouwsteen wordt hier aandacht aan 
besteed, zeker in de bovenbouwgroepen.  
We staan stil bij wat we belangrijk vinden in de online-
wereld. Tijdens deze dagen wordt er met elkaar ge-
praat over online zijn en krijgen de kinderen handvat-
ten om zichzelf mediawijzer te maken. Zo worden ze 
allemaal wat weerbaarder en digitaal vaardiger. 
 
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 het goed telefoonnummer 
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 op-
genomen. 
 
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 te krijgen en staan 
op onze website. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 
Alle ouders hebben een brief gehad om de vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen. Een deel van u heeft de bij-
drage betaald waarvoor onze dank! 
Er komen festiviteiten aan die uit uw ouderbijdrage 
worden betaald zoals het Sint- en Kerstfeest. Juist in 
deze tijd hopen we er voor de kinderen gezellige acti-
viteiten van te maken. 
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U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  
NL71 INGB 0002863346 t.n.v. Ouderraad SBO De 
Bouwsteen, Capelle aan den IJssel, ovv de naam van 
uw kind.  
Ook kunt u contant betalen op de administratie (ma-
do) of in termijnen.  Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
  
Heeft u een uitkering of laag inkomen dan komt u in 
aanmerking voor een vergoeding van de gemeente. 
Een formulier om bijzondere bijstand voor de ouderbij-
drage bij de gemeente Capelle aan te vragen, kunt u 
op de administratie krijgen.  
 
MR 
De MR vergadering van dinsdag 2 november is ver-
schoven naar dinsdag 16 november. De agenda staat 
volgende week op de app en de website. 
Daar kunt u nu het jaarverslag van de MR 2020-2021 
teruglezen. Heeft u vragen over het jaarverslag of an-
dere vragen aan de MR, dan horen we dat graag. 
U kunt de MR bereiken per mail via mr-bouw-
steen@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 erg druk is op de Lijstersingel. Veel 
kinderen worden met de auto naar school gebracht en 
gehaald. 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.  
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GroeiGids ouderchat 
Hoeveel moet mijn baby drinken? Groeit mijn kind 
goed? Wat kan ik doen als mijn kind wordt gepest? 
Hoe lang mag mijn kind gamen? Elke levensfase van 
je kind is anders en levert andere vragen op. Met die 
vragen ben je van harte welkom bij het CJG. Heb je 
een vraag in de avond of in het weekend? Dan is er 
de GroeiGids Ouderchat. Lees meer: https://cjgcapel-
leaandenijssel.nl/groeigids-ouderchat/  
 

Wanneer vertel je dat Sinterklaas niet bestaat? 
De Sinterklaastijd is voor de meeste kinderen leuk en 
spannend, vooral als ze nog geloven. Maar er komt 

een moment dat kinderen gaan twijfelen over het be-
staan van de Sint. Hoe ga je daarmee om? Lees deze 
tips: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/wanneer-ver-
telt-sinterklaas-bestaat/  
 

Mijn kind is uit de kast gekomen. Hoe kan ik 
daarmee omgaan? 
Op 11 oktober was het ‘Coming out dag’. Misschien is 
jouw kind wel uit de kast gekomen. Het kan dat je er 
even aan moet wennen dat je kind homo, lesbisch, bi-
seksueel of transgender is. Of misschien maak je je 
zorgen. Hoe kan je daarmee omgaan? Op de website 
van het CJG vind je tips en informatie: https://cjgca-
pelleaandenijssel.nl/mijn-kind-is-uit-de-kast-geko-
men-hoe-kan-ik-daarmee-omgaan/  
 

5 redenen waarom een huisdier goed is voor je 
kind 
Wil je kind graag een huisdier, maar twijfel jij daar-
over? Er zijn natuurlijk veel dingen om over na te 
denken. Er moet in ieder geval genoeg tijd en zin zijn 
voor de dagelijkse verzorging van het dier. En ook 
niet alle huisdieren zijn geschikt voor jonge kinderen. 
Maar een huisdier kan heel positief zijn voor je kind! 
5 redenen: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/5-rede-
nen-waarom-een-huisdier-goed-is-voor-je-kind/  
 

Pesten: tips voor ouders 
Wat kan je doen als jouw kind met pesten te maken 
krijgt? Op de website van het CJG vind je tips: 
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/week-tegen-pesten-
tips-voor-ouders/  
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