
1 
 

 
 
 
         

          
          
          
        

 

 
 
 
Agenda augustus          
29  : Welkom op de eerste schooldag van schooljaar 2022 - 2023  
   

Agenda september 
13   : Informatieavond op school 

22  : Studiemiddag team (leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij) 

26 – 30  : Gouden Weken gesprekken 

 
Agenda oktober 2022 t/m juli 2023 
Zie de jaarplanning in de bijlage.  

 
 

Start nieuwe schooljaar   

Maandag 29 augustus start het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen. Wij hebben er weer 

veel zin in! We kijken ernaar uit om alle kinderen en ouders weer te mogen begroeten om de 

verhalen van de vakantie te horen.  

Voor veel leerlingen (en ouders 😉) is het spannend om (weer) naar school te gaan, vooral 

voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3. Om deze spanning een beetje weg te nemen, is het 

geen enkel probleem als u de eerste schoolweek gewoon mee naar binnen loopt en in school 

blijft tot de lessen starten. Ook voor kinderen vanaf groep 4 kan het  spannend zijn. Loopt u in 

de eerste week gerust even mee naar boven om uw kind naar boven te begeleiden.  

Vanaf de tweede schoolweek lopen de kinderen, net als vorig schooljaar, weer zelfstandig de 

school in.  

 

                    NIEUWSBRIEF start schooljaar KC DE BOUWSTEEN    
SCHOOLJAAR 2022—2023  0597 - 331570 
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Welke ingang en trap neemt mijn kind?  

De leerlingen van groep 1 t/m 3 nemen de toegangsdeur bij de zandbak van de peuteropvang.  

De leerlingen van groep 4 t/m 8 nemen de toegangsdeur aan de zijde van de Klinkerweg. De 

leerlingen van groep 4 t/m 6 lopen naar de grote brede trap en gaan daar naar boven. De 

leerlingen van groep 7/8 lopen direct de eerste trap op naar boven. 

 

Lestijden 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lestijden  

van 8.15 uur tot 14.00 uur.  

Woensdag wordt les gegeven van 8.15 uur tot 12.15 uur.  

 

Om 8.10 uur gaat de bel. Wij verwachten dan dat  

alle kinderen binnen zijn, zodat om 8.15 uur de lessen  

kunnen starten.  

 

Bewegingsonderwijs 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag en vrijdag gymles in de sporthal. Op 

maandag verzorgt juf Sandra Kregel (vakdocent bewegingsonderwijs) de gymles. Op vrijdag 

verzorgt de leerkracht zelf de bewegingslessen. De kinderen sporten in sportkleding en 

dragen gym- of sportschoenen.  

De leerlingen van groep 1/2 bewegen iedere dag in de speelzaal of buiten op het plein. Zij 

gymmen in hun ondergoed en gymschoenen. Uiteraard mogen ze ook gymkleding aandoen. 

Op maandag start groep 7/8 direct om 8.15 uur met de gymles in de gymzaal. Zij wachten bij 

het houten schuurtje op het plein tot de leerkracht ze ophaalt. Op vrijdag hebben de 

leerlingen pas vanaf 10.00 uur gym. 

 

Informatie-avond  

Zet u de datum en tijd alvast in uw agenda? Op dinsdag 13 september organiseren we van 

19.00 tot ± 20.30 uur een informatieavond op school voor alle groepen. In de afgelopen twee 

schooljaren kon deze geen doorgang vinden i.v.m. de corona-maatregelen.  

Meer informatie volgt nog per mail.  

    

Gouden Weken 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. Dit proces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw, ook al kennen de 

leerlingen elkaar van het vorige schooljaar. Kinderen verkennen elkaar, de leerkracht, de 

afspraken en regels. Daarom is dit de tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te 

creëren. Het zijn de belangrijkste weken (‘Goud’ voor de rest van het jaar) voor het 

neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas.  
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In de eerste twee weken van het schooljaar wordt iedere dag aandacht besteed aan de lessen 

uit de methode van de Vreedzame School en worden afspraken gemaakt met elkaar voor de 

rest van het schooljaar. Leerlingen hebben hier ook een stem in.   

 

Het contact tussen ouders en school is een belangrijk onderdeel van de Gouden Weken. Een 

goede samenwerking is van essentieel belang om het beste uit uw kind te halen. We hebben 

daarom eind september de Gouden-Weken-Gesprekken gepland. De uitnodiging volgt nog. 

 

Vijf fasen van goede groepsvorming 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna 

zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na elke 

zomervakantie, bij elke (nieuwe) leerkracht, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. 

Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er 

bijvoorbeeld nieuwe leerlingen in de groep komen. De fasen zijn: 

• Forming: oriënteren. Leerlingen leren elkaar (opnieuw) kennen, de groep zoekt naar 
veiligheid en structuur. 

• Storming: presenteren. De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er 
een leider, wie een volger? 

• Norming: normeren. De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. 
Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking. 

• Performing: presteren. De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er 
zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren. Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft 
weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8. 

 

Vreedzame School  
Blok 1 We horen bij elkaar!  

Tijdens dit blok staat ‘het samen werken aan een        

positief leerklimaat’ centraal. Naast de algemeen geldende  

schoolregels maken leerkracht én kinderen samen afspraken. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig 

dat elk kind voelt  dat hij/zij er bij hoort.  

Kinderen ‘hebben iets met elkaar’ als ze elkaar goed kennen en  

elkaar weten te waarderen en respecteren. Opstekers geven is o.a. heel belangrijk! Opstekers 

doen iets met je; daar word je blij van. Niet alleen kinderen, ook volwassenen. 

 

Jaarplanning en margedagen 
Gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u in de bijlage ook de jaarplanning van de activiteiten 

van schooljaar 2022 –2023 . Mocht u het prettig vinden een geprinte versie van de 

jaarplanning te ontvangen dan kunt u dit bij de directie of de leerkracht aangeven.  

De reeds geplande studiedagen (margedagen) staan hierop ook vermeld.  
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Schoolgids en praktische informatie 
De schoolgids voor 2022 -2023 kunt u via de website (www.bouwsteen-finsterwolde.nl) 

downloaden. Mocht u graag een geprinte versie ontvangen, kunt u die opvragen bij de 

directie (c.jansen@sooog.nl). Het vakantierooster en meer informatie kunt u ook op de 

website vinden. 
  

Pauzehapje en lunch 
Wilt u uw kind alleen water, ranja, melkproducten of vruchtensappen meegeven 

om te drinken. Dit uiteraard in combinatie met brood en/of fruit. 

Bakjes en bekers graag voorzien van naam.  

 

EU schoolfruit 

We hebben ons ook weer aangemeld voor deelname aan de regeling EU-fruit. Twintig weken 

lang krijgt uw kind vanaf de tweede schoolweek op woensdag, donderdag en vrijdag gratis 

fruit. De schoolfruitperiode is vroeger gepland dan voorgaande jaren. Voorafgaand ontvangt u 

per mail welk fruit gepland staat voor deze dagen. Mocht uw kind allergisch zijn voor een 

bepaalde fruitsoort of rauwkost, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven. U kunt uw kind 

dan zelf ander fruit meegeven. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we in de kleine 

pauze alleen fruit of rauwkost. Soms heeft uw kind hier niet voldoende aan. Extra fruit of 

rauwkost ter aanvulling kan soms wenselijk zijn. Het is niet de bedoeling om aan te vullen met 

koek of andere zoetigheid.  

 

Ontbijt 

Het is belangrijk dat uw kind ’s morgens ontbijt. Een stevig ontbijt, met bijvoorbeeld brood, 

(ontbijt)granen, fruit en melkproducten is de belangrijkste maaltijd van de dag. ’s Morgens is 

de energievoorraad klein en de batterij moet worden opgeladen om te kunnen leren, spelen, 

groeien en concentreren.   

  

Communicatie  
Bij de start van het schooljaar ontvangt u deze uitgebreide nieuwsbrief.  

Deze wordt ook geplaatst op de website van de school.  

Verder ontvangt u wekelijks via de mail ‘Nieuwsflitsen Bouwsteen’ .  

 

Via de Klasbord Ouderapp ontvangt u informatie van de leerkracht over 

bijvoorbeeld groepsactiviteiten en worden foto’s gedeeld. De inloggegevens  

voor de Klasbord-app ontvangt u van de leerkracht van uw kind.  

Informatie hierover volgt.  

 

Trakteren 
Als kinderen jarig zijn, willen ze uiteraard trakteren in hun klas. Ze vinden het dan natuurlijk 

ook leuk om bij de andere klassen en leerkrachten langs te gaan. We hebben daarbij het 

 

 

http://www.bouwsteen-finsterwolde.nl/
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volgende afgesproken: 

De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan langs bij de klassen en leerkrachten op de begane grond 

en de leerlingen van groep 4 t/m 8 bij de klassen en leerkrachten op de bovenverdieping.  
  

 

LOT (Luizen Opsporing Team) 

Hoe krijg je hoofdluis?  

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het 

ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen 

kunnen ze niet. Hoofdluis komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken 

van selfies de hoofden elkaar raken. Ook volwassenen kunnen hoofdluis 

krijgen.(Bron: www.rivm.nl) 

 

We controleren de kinderen iedere eerste woensdag na een vakantie op hoofdluis.  

Wilt u dan rekening houden met de haardracht van uw kind.  

Geen gel en ingewikkelde kapsels met vlechten. Mocht in een  

groep hoofdluis zijn ontdekt dan worden alle ouders van  

betreffende groep geïnformeerd dat er hoofdluis is aangetroffen.  

De ouders van de betreffende leerling(en) worden apart geïnformeerd,  

zodat u uw kind kunt behandelen.  

 

Oud-papier-lopen en ouderbijdrage 

Op Kindcentrum de Bouwsteen wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Activiteiten 

worden betaald van de opbrengsten van het oud-papier. Alle ouders/verzorgers worden 

gevraagd om te helpen bij het inzamelen van het oud papier in Finsterwolde. Om de vijf 

weken op woensdagavond (zie schema van de gemeente oud-papier-ophalen) zijn zes 

vrijwilligers nodig. Er worden drie routes gelopen. Om 17.50 uur wordt gestart vanaf het 

parkeerterrein bij de Spar. Binnenkort krijgt u weer een opgaveformulier met de data waarop 

gelopen wordt. U bent hier ongeveer 1,5 a 2 uur aan kwijt.  
Alle ouders en vrijwilligers danken wij weer heel hartelijk voor de inzet in het afgelopen 

schooljaar! Dankzij jullie kunnen we de bijdrage voor o.a. schoolreizen laag houden en andere 

leuke activiteiten of aankopen voor school ook hiervan betalen! Dank! 

 

Gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat we spullen vinden in school. Bij navraag blijkt het dan van 

‘niemand’ te zijn. Deze voorwerpen verzamelen we in een bak. Deze staat beneden in de hal. 

Na verloop van tijd ruimen we de bak op. Neemt u gerust eens een kijkje of er misschien 

spullen van uw kind inzitten. 
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Luxe verzuim en aanvragen verlof bijzondere omstandigheden 

Buiten de geplande schoolvakanties en vrije dagen om is het onmogelijk uw kind niet naar 

school te laten gaan zonder een gegronde reden. Het extra “vrij nemen” voor lange 

weekenden of het verlengen van een vakantie kan en mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. 

De school zal hier altijd melding van moeten maken bij de leerplichtambtenaar. Voor 

bijzondere situaties kan conform de regelgeving in deze een uitzondering worden gemaakt. In 

de schoolgids staan de uitzonderingen beschreven waarvoor u een aanvraag kan doen bij de 

directie.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat u voor een bijzondere omstandigheid verlof nodig heeft, 

bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of andere bijzondere gelegenheid. Hiervoor kunt 

toestemming aanvragen bij de directie via een verlofformulier.  

Bezoekjes aan de tandarts, huisarts, ziekenhuis kunt u aan de leerkracht doorgeven. Het is wel 

fijn als deze zoveel mogelijk buiten de schooltijden gepland kunnen worden.  

 

Foto's en video door derden 

Het is ouder(s)/verzorger(s) wettelijk niet toegestaan om foto's en filmpjes van kinderen op 

sociale media te verspreiden, anders dan van de eigen kinderen. Indien men dit wel doet dan 

is men in overtreding. De school zal tijdens evenementen zelf foto's en eventueel video's 

maken en deze verspreiden waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van 

het kind. 

 

 

 


