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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Graag heet ik u allen van harte welkom in
het nieuwe schooljaar. De eerste
schoolweek zit er weer op. We hebben alle
kinderen meegemaakt in de groep, aan het
werk en met andere kinderen. Na de
‘warme’ overdracht door de leerkrachten in
de vakantie, maakt dat het beeld van de
leerlingen compleet voor de leerkrachten.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat we alle
kinderen geven wat ze nodig hebben om
zichzelf ook dit schooljaar weer optimaal te ontwikkelen. Dat lukt alleen met uw hulp,
betrokkenheid en enthousiasme. U blijft de expert op het gebied van uw kind. Door samen op te
trekken en in gesprek te blijven met elkaar, kunnen we uw kind het aanbod geven op een manier
die het best past bij uw kind. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. De deur staat
open om uw vragen te beantwoorden, zorgen te delen en hulp te bieden indien gewenst. Alles om
ervoor te zorgen dat uw kind groeit.
We hebben genoten van de kinderen die hun nieuwe schooljaar
tegemoet sprongen, we hopen de kinderen ook. Het wordt een
mooi jaar. We zijn allemaal begonnen in frisse, opgeruimde
lokalen en kunnen ons nu richten op de nieuwe school. Daar
zal, ook in de groepen met de kinderen, dit jaar veel aandacht
aan geschonken worden. Zoals u heeft kunnen zien is het
sloopbedrijf voortvarend bezig. Dat past binnen de planning. Als
er zich nieuwe fasen in het traject op weg naar nieuwbouw
voordoen, meld ik u dat uiteraard via deze nieuwsbrief. Ouders
met oudere kinderen die mogelijk niet meer mee naar school
komen, wil ik deze foto van een kale Fazant 1 niet onthouden.
JUF IMRE
Helaas zijn we het schooljaar ook gestart met slecht nieuws. Juf Imre, vorig jaar leerkracht van gr.
3/4 en dit jaar gr. 7, 8 en de plusgroep, is ernstig ziek. Namens haar wil ik u via deze weg enorm
bedanken voor de betrokkenheid die u en de kinderen tonen en de lieve attenties die zij heeft
ontvangen. Mocht u of uw kind iets aan haar willen geven, dan kan dat via juf Anja. Via deze
nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen.
De groepstaken van juf Imre in groep 7 en 8 worden ingevuld door juf Sarah. Zodra we nieuws
hebben over de leerkracht en start van de plusgroep wordt u daarover geïnformeerd.
Juf Jacqueline is ook weer aanwezig op school. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten.
JUF SUZANNE EN JUF ESMERALDA
We zijn erg blij met de versterking van ons team door juf Suzanne en juf Esmeralda. Beiden zijn ervaren
juffen die zich al helemaal thuis voelen op de Pijler. Mocht u kennis willen maken, loop gerust binnen.
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VOORNEMENS 2018-2019
De leerlingen van groep 3 hebben er al kennis mee gemaakt en de ouders is het ook vast
opgevallen. We hebben een spiksplinternieuwe methode voor het aanvankelijk lezen. Juf Tessa
heeft hier al ervaring mee, wat het implementatieproces zeker ten goede komt. Daarnaast komt
Cees Hereijgens, onderwijsadviseur met veel kennis op het gebied van lezen, haar en de
leerkrachten van groep 4 en 5 ondersteunen in het geven van goed technisch leesonderwijs.
Het is onze overtuiging dat de kinderen van groep 3, 4 en 5 hiervan gaan profiteren. Alhoewel u
als ouder daarin ook een rol hebt. Want vlot en goed lezen leer je vooral door het veel te doen.
Dus ga met uw kind naar de bieb, neem de tijd om van een mooi verhaal te genieten samen, lees
veel voor, laat uw kind zelf boeken kiezen, zodat uw kind plezier in boeken en daarmee lezen
krijgt. Ter stimulering van het genieten van lezen start ook de boekenjuf woensdag a.s.
ONDERBOUWBIEB
En volgende week donderdag 6 sept. a.s. start de onderbouwbieb
weer. Dit schooljaar voor groep 1 t/m 5. Deze eerste keer mogen de
kinderen aan het begin van de dag onder schooltijd een boek halen.
De rest van het schooljaar kunnen kinderen uit groep 3 t/m 5 elke
donderdag tussen 8.20 en 8.30 een boek ruilen. De onderbouwbieb is
gesitueerd in de plusklas, dat is het lokaal naast groep 3/4. Veel
leesplezier met uw kind(-eren)

OPROEP OUDERRAAD
Vind jij het als ouder ook zo leuk al die festiviteiten voor de kids op school?
Sinterklaas, Kerstfeest, Paaslunch, Koningsspelen/Sportdag, Musical, Open Podium...noem maar op.
En vind je ook dat die moeten blijven bestaan? Meld je dan aan als lid van de Ouderraad!
Met elkaar maken we het werk/de organisatie lichter en het is ook nog gezellig. We overleggen elke zes
weken met school en maken dan plannen voor de verschillende activiteiten op de jaarkalender.
Ma. 3 sept. a.s. is de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar om 19.30 uur in de personeelsruimte

OVERBLIJVEN
Overblijfformulieren die nog niet ingeleverd zijn, moeten zsm ingeleverd worden bij de leerkrachten. Het is
fijn als u het formulier inlevert, ook als u uw kind niet structureel laat overblijven.

FIETSENSTALLING
De kinderen uit groep 3 t/m 8 die overblijven tussen de middag, kunnen achter de school parkeren
via het groene hek achteraan de zijkant van het gebouw. Tussen het speellokaal en de lokalen van
groep 3/4 en 4/5 staan fietsenrekken. De kinderen die tussen de middag naar huis gaan, mogen
hun fiets bij Duijvesteijn stallen. De kleuters parkeren rechts naast het hoofdgebouw, naast de
dir.kamer.
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CONTROLE HOOFDLUIS
Woensdag 5 sept. a.s. vindt de eerste hoofdluiscontrole plaats. En omdat vele handen licht werken
maken, zijn we altijd op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen assisteren. Mocht u willen
aansluiten dan kunt u zich aanmelden bij Karin Maijers via Scom of bij juf Anja.
MAD SCIENCE
Met het nieuwe schooljaar
start ook het naschools
aanbod. Traditiegetrouw is dat
met Mad Science. De
professor heeft een
wervelende show gegeven
aan groep 3 t/m 8 op dinsdag
28 aug. j.l. Nu kunt u uw kind
uit groep 3 t/m 8 aanmelden
voor de lessenserie van 6. Op
maandagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur, vanaf
maandag 10 sept. a.s. tot de herfstvakantie.
Aanmelden via: nederland.madscience.org
De folder is ook op school op te halen.
SCHOOLTIJDEN
Om 8.25 en 12.55 uur gaat de zoemer. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 (3 na de herfstvakantie)
verzamelen dan in een vaste rij op het plein. Daarna gaan ze met de leerkrachten naar binnen,
zodat om 8.30 en 13.00 uur de lessen kunnen starten. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen
vanaf 8.20 en 12.50 uur naar binnen gebracht worden. Vervolgens nemen de ouders om 8.30 en
13.00 uur afscheid, zodat ook daar de leerkrachten op tijd kunnen starten met het aanbod. De 10
minuten (8.20-8.30) zijn bedoeld om de kinderen rustig naar hun plaats te begeleiden en
eventueel, als er nog tijd is, een spelletje met hen te spelen of een boekje voor te lezen. Zo
ervaren de kinderen een soepele overgang van thuis naar school.
Tussen de middag is het plein vanaf 12.50 uur weer toegankelijk. Tot die tijd spelen de kinderen
die overblijven onder begeleiding van TSO ouders op het plein. Om ervoor te waken dat het niet te
druk wordt en daarmee onoverzichtelijk en onveilig, hanteren we een overlap van 5 minuten. De
overblijfkinderen starten met opruimen om 12.50 uur, zodat zij om 12.55 uur in de rij kunnen staan.
BOUW!
De begeleiding van het leesprogramma BOUW! is ook weer gestart. Als u het leuk vindt om
wekelijks op een vaste dag een paar kinderen een kwartiertje te begeleiden met dit, voor
volwassenen eenvoudige, programma, kunt u zich aanmelden bij juf. Anja. Hartelijk dank vast!
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HULPOUDERS
Een school kan niet functioneren zonder ouderhulp. Alle oudste kinderen uit het gezin hebben een
jaarkalender meegekregen afgelopen maandag. Daarop kunt u zien wat we schoolbreed aan
bijzondere activiteiten doen dit schooljaar. De groepsleerkrachten vullen de kalender voor hun
groep aan in Schoudercom. Voor veel van deze activiteiten hebben we hulp nodig. Daarom vragen
we u nu al rekening te houden met het vrijhouden van de dagen waarop activiteiten plaatsvinden,
indien u het leuk vindt om te helpen. Hartelijk dank vast daarvoor, namens alle kinderen van de
Pijler.

BELANGRIJK!!!
Op woensdag 12 sept. a.s. staat er weer een landelijke stakingsdag gepland. Houd u er aub
rekening mee dat die dag ook leerkrachten van de Pijler kunnen gaan staken. Aan het begin van
volgende week zal dat helder zijn en informeer ik u direct daarover. Kibeo kinderopvang en BSO
heeft al toegezegd eventuele extra opvang te kunnen verzorgen die dag.
Op dinsdagavond 16 okt. a.s. komt Marald Mens een lezing geven voor ouders en leerkrachten
over Het kinderbrein. Marald Mens is neuropsycholoog en onderwijsprofessional. Hij is ook onze
consult leerlingbegeleiding en adviseert, traint, coacht en traint professionals in het onderwijs.
Deze ouderavond staat abusievelijk niet in de jaarkalender maar is zeker de moeite waard!
De kinderen uit groep 4 en 5 hebben deze week een brief meegekregen van het zwembad omtrent
de eigen bijdrage van het schoolzwemmen. Mocht u deze niet hebben ontvangen via uw kind,
dan vind u deze in de bijlage.

Een heel fijn schooljaar gewenst allemaal namens het
team van de Pijler.

De school is tijdelijk alleen
te bereiken op tel.nr.:
0186-203013

