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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In deze nieuwsbrief van maart staan een aantal thema's die de afgelopen tijd in onze school aan 
bod zijn geweest. De oorlog in Oekraïne, Corona, voorlichting Halt, de nascholing van Annemarie, 
Tactus, over drugsgebruik en verslavingen bij jongeren en onze  bezoeken aan Oyfo. 
Mooie activiteiten die vooral aangeven dat het onderwijs weer in volle gang is. U leest er meer 
over in deze nieuwsbrief. 
 
 
Corona 
Zoals verder in deze nieuwsbrief te lezen proberen we zoveel mogelijk de gewone dingen te 
doen zodat Corona iets minder ons leven beïnvloed. Leerlingen hebben er ook behoefte aan om 
zoveel mogelijk het vertrouwde, "het normale" te doen.  
Gelukkig kan en mag dit ook weer en hebben we afscheid genomen van het dragen van 
mondkapjes en van de 1,5 meter afstand in de school. Heel erg fijn!  
Natuurlijk is het belangrijk om erg alert te blijven op corona gerelateerde klachten en verzoeken 
we u om dan een zelftest af te nemen, zodat we snel kunnen handelen als dit nodig is. Zelftesten 
zijn voor de leerlingen op school beschikbaar en kunnen ze meenemen naar huis.  
Voor ons als Bouwsteen blijft dat we snel reageren en onze uiterste best om het onderwijs te 
blijven vormgeven. Bij een besmetting moeten ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de 
besmetting en de te nemen maatregelen. Deze informatie doen we vaak schriftelijk, waarbij 
wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen. Meestal sturen we daarnaast ook een 
Parro bericht. Hierdoor kunnen we elkaar snel informeren. 
We proberen ondanks besmettingen van personeel het onderwijs in fysieke vorm draaiende te 
houden.  
 
 
Personeel 
Juf Maartje is bevallen van een gezonde, mooie dochter Soof! Ze geniet de komende maanden 
nog van haar zwangerschapsverlof. 
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Situatie Oekraïne 
In verschillende klassen wordt gesproken over de situatie in Rusland en Oekraïne. Dit komt omdat we het jeugdjournaal 
bekijken en bespreken. We merken dat een aantal leerlingen dit best spannend vinden. Het zien van oorlogsbeelden is heftig en 
zeker wanneer er over wapens wordt gesproken. Dit proberen we te bespreken maar we proberen het gesprek vooral in het 
hier en nu te houden. Immers we weten niet hoelang dit gaat duren en hoe heftig dit wordt. 
Daarnaast hebben een aantal leerlingen een TikTok-account. Ook daar verschijnen er veel filmpjes over de oorlog in Oekraïne. 
Regelmatig gaan er mensen 'live' in Oekraïne om zo te laten zien wat er zich afspeelt in hun land. Wanneer leerlingen deze 
filmpjes over de oorlog bekijken, komen ze in een soort algoritme terecht. Hierdoor worden er nog meer filmpjes aangeboden. 
Wij proberen hier enigszins rekening mee te houden maar het is belangrijk om als ouder(s), dit goed in de gaten te houden, 
mocht uw zoon/dochter een account hebben. 
 
 
IVIO-examens 
25 en 26 januari hebben leerlingen in de gymzaal van onze school de IVIO-examens gemaakt. Voor de vakken Nederlands, 
rekenen/wiskunde en Engels hebben er op verschillende niveaus leerlingen deelgenomen. De leerlingen kunnen met dit examen 
laten zien dat zij kennis en vaardigheden eigen hebben gemaakt. 
De resultaten zijn fantastisch, bijna alle leerlingen hebben de examens die ze gemaakt hebben gehaald! We hebben dit in alle 
klassen gevierd met een slagroomtaart.  
IVIO-examens worden in principe gemaakt door leerlingen in VSO 3 en 4, wanneer we in de didactische groepsbespreking zien 
dat ook leerlingen van VSO 2 al zover zijn en het niveau beheersen kunnen we ervoor kiezen om hen ook op te geven bij het 
Examenbureau.  
 
 
Audit 
Op alle scholen van Attendiz worden kwaliteitsonderzoeken (audits) afgenomen door eigen medewerkers van Attendiz (het 
auditteam). 
Binnenkort vindt dit kwaliteitsonderzoek plaats op VSO De Bouwsteen, op 9 en 10 maart. 
Tijdens dit tweedaagse onderzoek bezoekt het auditteam alle klassen en zal zij verschillende gesprekken voeren.  
Het auditteam zal van vele betrokkenen willen horen hoe zij de school en de kwaliteit van de school ervaren. 
Zo zal zij gesprekken gaan voeren met leerlingen, ouders, leraren, directie en leden van de commissie voor de begeleiding. 
Enkele ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.  
Na het bezoek maakt het auditteam een verslag van de bevindingen. De directie krijgt op deze manier een beeld van de 
kwaliteit van haar school en de mogelijke verbeterpunten 
 
 
Jeugdhulpteam  
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief doet onze school mee aan het project Jeugd Hulp Team op school.  
De inzet van het Jeugd Hulp Team wordt komende weken geëvalueerd. Dit project wordt begeleid door het Kennispunt Twente. 
Zij vragen of een aantal ouders de komende weken, waarvan hun kind hulp krijgt in de school, hun medewerking te willen 
verlenen. Ook hiervoor zullen we een aantal ouders benaderen, zowel telefonisch of via mail. Het verzamelen van gegevens en 
data = weten wat leerlingen merken van de ondersteuning die zij krijgen van het Jeugd Hulp Team! 
Hoewel veel ouders hier weinig van merken is deze inzet voor veel leerlingen erg prettig en doet hen de extra ondersteuning en 
begeleiding heel goed! 
Heb u hierover vragen, meldt dit dan bij de directie van de school. 
 
 
Voorlichting Halt 
In de klassen VSO 1 en VSO 2 is de afgelopen periode voorlichting gegeven door Halt. In VSO 1 was het thema 
“Jeugdcriminaliteit”, in VSO 2 was het thema “Invloed van de groep”. De leerlingen hebben enthousiast en goed geluisterd naar 
de informatie. 
 
 
Oyfo 
Veel klassen hebben afgelopen periode Oyfo bezocht om een mooie workshop te volgen.  
Oyfo is een verrassende plek met een Techniekmuseum, een Kunstenschool en een Kunstpodium. 
VSO 1 heeft een dansworkshop gevolgd. 
De leerlingen van VSO 2 hebben een muziekworkshop Drop The Beat gehad en op deze manier kennis gemaakt met drummen. 
VSO 3 en 4 hebben in een glasworkshop gewerkt met glas, dit heeft mooie werkstukken opgeleverd.   
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Tactus 

 
‘Is alcoholvrije Radler een goed alternatief?’ 

‘Hoeveel uur per dag gamen is eigenlijk normaal?’ 
‘Mijn kind rookt weleens een joint. Hoe schadelijk is dat eigenlijk?’ 

‘Ik maak me zorgen over het middelengebruik van mijn kind. Welke hulp bieden jullie?’ 
 
Zo maar wat vragen die je als ouder kunt hebben met een opgroeiend kind.  
Mijn naam is Annemarie Boersma en ik ben preventiewerker bij Tactus. Bij mij kun je terecht met allerlei vragen 
rondom middelengebruik, gokken en gamen. 
Daarnaast kan ik met je kind in gesprek gaan over zijn of haar gebruik om inzicht te geven en zo nodig te werken aan 
gedragsverandering. 
Naast individuele gesprekken, verzorg ik de komende periode ook voorlichtingen op school over bijvoorbeeld sociale 
media, gamen, alcohol en drugs. Ook ben ik beschikbaar voor het ondersteunen van medewerkers. 
Elke laatste vrijdag van de maand ben ik van 13.00 uur  – 15.00 uur aanwezig bij de Bouwsteen. Ook als ouder ben je 
dan van harte welkom om bij mij binnen te lopen als je vragen hebt over alcohol, drugs, gamen of gokken. Heb je 
liever telefonisch contact? Uiteraard mag dat ook. Zie hieronder mijn contactgegevens.  
Op de volgende vrijdagen kun je mij tussen 13.00 uur en 15.00 uur vinden op de Bouwsteen: 

- Vrijdag 25 maart 

- Vrijdag 22 april 

- Vrijdag 20 mei 

- Vrijdag 24 juni 

Met vriendelijke groeten, 
Annemarie Boersma 
Preventiewerker  
Tactus Verslavingszorg, team Jeugd & Jongvolwassenen 
M: 06 20 27 80 39          
E-mail: a.boersma@tactus.nl 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team VSO De Bouwsteen   
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