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BEZOEK SLOT LOEVESTEIN
Afgelopen woensdag bracht groep 6 een bezoek aan Slot Loevestein. De kinderen waren
dolenthousiast over wat ze daar allemaal zagen. Velen willen nog een bezoekje brengen;-)

LANDELIJKE STAKINGSDAG 15 mrt. a.s.
Op 15 maart a.s. is er een landelijke onderwijs stakingsdag. Personeel uit primair en voortgezet
onderwijs, MBO, HBO én universiteiten wordt uitgenodigd het werk neer te leggen. Alle leerkrachten
doen mee aan de staking. De school is die dag gesloten. De brief met uitleg is nogmaals toegevoegd
aan deze nieuwsbrief. Deze is woensdag j.l. ook via Schoudercom verstuurd naar alle ouders.
SCHOOLTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Vorige week vrijdag 15 feb. heb ik u de inloggegevens voor het tevredenheidsonderzoek gestuurd
via uw email adres. Een kleine 20 % van de ouders heeft de enquête al ingevuld. Heel hartelijk
bedankt daarvoor. Het zou fijn zijn als u allen even de tijd wilt nemen om uw feedback op ons
handelen te geven. Zo ontstaat een representatief beeld van uw mening.
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NIEUW MR lid
We zijn erg blij dat de MR weer compleet is. Een goed functionerende MR is van belang om samen
met de school op te trekken en input te geven op beleid vanuit gezichtspunt van ouders. Vivianne
van der Heiden vormt met Joyce van Dijk-Maijers de oudergeleding. Suzanne van der Meijden en
Clarens Groeneveld vormen de personeelsgeleding. De MR
gaat in maart een cursus volgen teneinde haar werk nog
beter uit te kunnen voeren.
Vivianne stelt zichzelf hieronder aan u voor:
“Sinds januari neem ik plaats in de MR, daarom zal ik mij
even voorstellen. Ik ben Vivianne van der Heiden. Moeder
van 3 kinderen. Emma uit groep 6, Saar uit groep 3 en
Bram van 1 jaar. Buiten moeder zijn werk ik 3 dagen als
wijkverpleegkundige bij Zorgwaard op verschillende
locaties. Zoals velen van jullie probeer ik mijn tijd goed te
verdelen tussen alle dingen die ik doe. Wel vind ik het
belangrijk om een bijdrage te leveren aan school. Door
middel van een plaats in de MR hoop ik een positieve
bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de school
en het (leer-)plezier van de kinderen.
Ik zit in de MR als afgevaardigde van alle ouders op de
Pijler. Als U vragen heeft kunt mij altijd bereiken middels de
mail of op maandagmiddag en vrijdagmiddag op school.
Met vriendelijk groet, Vivianne van der Heiden”
GAAV activiteiten
Op woensdagmiddag 6 maart a.s., meteen na de voorjaarsvakantie, organiseren we een workshop
Koken op school. Er zijn al diverse inschrijvingen, maar er kunnen nog kinderen bij. Voor inschrijving
zie de flyer bij de nieuwsbrief van vorige week. Aansluiten op de dag zelf kan ook.
NIEUWBOUW
Afgelopen week is er weer een bijeenkomst van de projectgroep nieuwbouw geweest, waarbij de
architect een nieuw kleur- en materiaal voorstel heeft gedaan. Alle collega’s, ook van SKOC, vinden
dat het er erg goed uit ziet. Nu kunnen deze materialen meegenomen worden in het bestek (= o.a.
kostenplaatje), zodat eind maart de aanbesteding kan plaatsvinden. Intussen werkt het
architectenbureau aan een 3D virtual reality animatie. Als die klaar is zetten we het op de website,
zodat u virtueel door de nieuwe school kunt wandelen!
TE DOEN:
● Wo. 6 mrt. Kookworkshop GAAV
● Hockeyclub Hoeksche Waard biedt gratis proeflessen aan. Zie de bijgevoegde flyer.
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WINNAARS!!!
EUROPEES KAMPIOEN
Afgelopen weekeind is Lisha uit groep 8 Europees Kampioen
K1 Kickboksen in de gewichtsklasse tot 46 kg. geworden op
het EK in Duisburg, Duitsland. Dat is een hele bijzondere
prestatie. Ze won al haar wedstrijden, maar werkt er ook erg
hard voor. Ze traint zo´n 4, 5 keer per week. Ze stond al in het
Kompas, AD Hoeksche Waard en mag dus zeker niet
ontbreken in onze Nieuwsbrief. We zijn enorm trots op haar.
Super gedaan, van harte gefeliciteerd en heeeeeel veel
succes tijdens de wereldkampioenschappen.
VOORLEESKAMPIOEN
Zaterdagochtend 16 feb. j.l. heeft Elise deelgenomen aan de
Nationale
voorleeswedstrijd van de
regio Hoeksche Waard.
Dit vond plaats in
Numansdorp waar Elise
samen met nog 7 andere
deelnemers mocht strijden om de titel en een plekje in de
volgende ronde. Het werd de jury behoorlijk lastig gemaakt,
want alle kandidaten lieten horen waarom ze eerder winnaar
waren geworden van hun school.
Elise was als laatste aan de beurt en best zenuwachtig, maar
eenmaal op het podium achter de microfoon was daar weinig
van te merken. Ze deed het heel goed en ze was dolgelukkig
toen bleek dat ze gewonnen had en door mag naar de
volgende ronde. Ze gaat onze school vertegenwoordigen
tijdens de provinciale voorronde. Top gedaan, gefeliciteerd!!
YOU TUBE KANAAL
Devin Spuij uit groep 7 heeft een eigen you tube kanaal!
Ook dat vinden wij een felicitatie waard. Devin neemt samen met Simon, ook uit groep 7, regelmatig
filmpjes op en post die dan op dat kanaal. De 2 jongens kwamen samen bij juf Anja om te vragen of
ze na schooltijd een filmpje mochten opnemen in de klas. Dat hebben ze gedaan en het resultaat
ziet u op You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=K4dCw7Lpoyw Het onderwerp van het
filmpje is door hen zelf bedacht en vormgegeven: 10 verschillende soorten leerlingen.
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THEMA VERKEER EN VERVOER
De kleuters werken momenteel aan het thema vervoer en
verkeer. Op het plein zijn regelmatig bushaltes te vinden
waar reizigers in en uit kunnen stappen.

PREGYMNASIUM
Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben
meegedaan aan het pre gymnasium op het Hoeksch Lyceum. Zij kregen een certificaat van
deelname omdat ze zo enthousiast hebben deelgenomen. Gefeliciteerd allen.

We wensen u een
fijne
voorjaarsvakantie
en zien u en de
kinderen graag
terug op maandag
4 maart.

