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FIJN SCHOON PLEIN
We vinden het belangrijk dat kinderen leren zorg te dragen
voor hun leef- en speelomgeving. Daarom heeft de school
een
vuilnisbak
aangeschaft voor op het plein. Zo zijn we meteen
ook Supporter van Nederland Schoon. De mini
afvalbak is door deze organisatie bedoeld om in
de openbare ruimte voor een winkel, bedrijf of
school te plaatsen als extra voorziening. De
bak is door de opvallende kleur ideaal om als
communicatiemiddel, gedragsbeïnvloeding van
het weggooigedrag, in te zetten. De vuilnisbak is
in alle groepen geïntroduceerd en de leerlingen
zijn vervolgens voortvarend begonnen om al het
zwerfafval erin te gooien en tevens eigen afval
daarin te deponeren. Ook stimuleren we de
kinderen elkaar erop te wijzen, indien iemand toch afval op het plein laat vallen. En vooral goed
voorbeeld doet volgen. De kinderen zijn erg blij met de nieuwe afvalbak.
BELANGRIJK!!
Over 1 week stuur ik u de inloggegevens voor het tevredenheidsonderzoek. Mocht u
andere jaren geen link hebben ontvangen via mail, dan heeft school niet uw juiste
emailadres. Wilt u aub het juiste doorgeven bijv. via mail: info@basisschooldepijler.nl
OPROEP GEMEENTE HOEKSCHE WAARD
Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Waar iedereen mee
doet en tot zijn recht komt. Dat is wat de gemeente Hoeksche Waard voor ogen heeft. Samen met
inwoners gaan bestuurders, raadsleden, ondernemers en stakeholders zich voorbereiden op de
toekomst door het opstellen van de Omgevingsvisie voor de Hoeksche Waard. Iedereen die wil
werken aan een vitale Hoeksche Waard is van harte uitgenodigd om mee te doen!
Wij nodigen alle inwoners, ondernemers, verenigingen uit mee te denken over de toekomst van de
Hoeksche Waard! Het is belangrijk dat de visie wordt gedragen door een zo breed mogelijke
afspiegeling van onze gemeente. Aanmelden kan via www.waardmakers.nl Hier vindt u ook
uitgebreide informatie over de Omgevingsvisie. De 1e bijeenkomst is op donderdagavond 7 maart
en vindt plaats in het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Zie ook de bijlage.
Wilt u onze volgende nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan aan als abonnee.
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LETTERS LEREN GROEP 1/2
Bij het leren van
een nieuwe letter,
deze week de d
(spreek uit als du!),
brengen kinderen
voorwerpen van
thuis mee waarin de
betreffende letter
vooraan of elders in
het woord gehoord
wordt. Samen met
de juf worden de
woorden erbij
geschreven.
De kinderen leren
op deze manier de
klank van de letter
bij het bijpassende
teken. Jurre had
veel voorwerpen
thuis gevonden,
waaronder de
vieste van deze
week, maar wel een juiste, namelijk drol! Hoe leuk is het om zo woorden en letters te leren;-)
WE ZOEKEN EXTRA BOUWTUTOREN
Op onze school werken we met Bouw! tutorlezen. Kinderen die moeite hebben met lezen of al
eerder, in groep 2 met de leesvoorwaarden, gaan samen met een tutor 2 keer per week min. een
kwartier aan de slag met Bouw! Daar zijn we heel tevreden over, want het effect op de
leesresultaten is heel mooi. Maar om alle leerlingen die dit nodig hebben te kunnen helpen zijn we
op zoek naar extra tutoren. Heeft u een uurtje in de week tijd meldt u zich dan aub aan. Dat kan
via Schoudercom, telefonisch of persoonlijk bij Juf Suzanne, groep 4/5 en ondersteuning IB.
Het samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard investeert samen met de gemeenten in dit
interventieprogramma. Het doel is om een forse vermindering te realiseren van het aantal kinderen
dat met een leesachterstand de school verlaat of de diagnose dyslexie krijgt. De werkwijze is
gebaseerd op het door de Universiteit van Amsterdam met overheidssubsidie ontwikkelde
interventieprogramma Bouw!. De effectiviteit van Bouw! is wetenschappelijk bewezen.
BINNENKORT weer GAAV activiteiten: meteen na de voorjaarsvakantie op woensdagmiddag
6 maart a.s. Kookworkshop op school. Inschrijving start een dezer dagen.
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BRIDGELESSEN
We zijn weer gestart met de bridgelessen o.l.v. Janette Kranendonk en haar assistenten. De
kinderen die in de plusgroep werken, maar ook andere leerlingen uit groep 5 t/m 8 die daarvoor in
aanmerking komen zijn enthousiast begonnen met de beginselen van het spel. De kinderen spelen
deze denksport 10 weken achtereen een uur in de week. Hierbij komen vaardigheden aan de orde
als samenwerken, geheugentraining, incasseringsvermogen, analytisch en strategisch inzicht,
vooruit denken en denken in stappen. Voor foto’s zie Schoudercom.
DIPLOMA ZWEMMEN
Op woensdag 6
feb. j.l. hebben
Sarah (gr. 4),
Naomi (gr. 4),
Vienna (gr. 5) en
Jinthe (gr. 5) hun
brevet cadet
gehaald.
Bradley (gr. 5)
en Yfke (gr. 5)
hebben hun C
diploma, Madina
(gr. 4) haar B
diploma en
Jayden (gr. 5)
zijn A diploma
behaald.
Wat een kanjers!
Van harte
gefeliciteerd.
Verandering LOGOPEDIE
Rozemarijn Moonen gaat in Ridderkerk een locatie opstarten en zal daardoor een dag minder in
Maasdam werken. Een nieuwe logopediste werkzaam bij logopedistenpraktijk Punt, zal haar
werkzaamheden op dinsdag overnemen. Haar naam is Rebecca en zij is all round logopedist.
Rebecca is afgelopen dinsdag even op school geweest en heeft samen met Rozemarijn kennis
gemaakt met een aantal leerlingen.
Omdat er een verdeling is gemaakt tussen de cliënten, zijn er cliënten die van dag wisselen en ook
van logopedist. Rebecca start volgende week di. 12 februari a.s. en zal u verder informeren over de
precieze werkwijze als het om uw kind gaat.
Rozemarijn blijft op donderdag op onze school werkzaam.
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AGENDA
● Di. 12 feb. Groep 7 gaat naar Corpus.
● Wo. 13 feb. Groep 8 gaat op bezoek bij de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
● Za. 16 feb. Voorronde van De nationale Voorleeswedstrijd om 9.00 uur in Restaurante Amalia te
Numansdorp. Elise Oskam vertegenwoordigt onze school. We wensen haar veel succes!
● Wo. 20 feb. Groep 6 gaat naar Slot Loevesteijn.
● U kunt uw zoon of dochter nog opgeven voor de typecursus via www.typetuin.nl

