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KIJKMOMENTEN
Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de kijkmomenten.
U werd uitgenodigd een kijkje te nemen in de groep terwijl er les werd
gegeven. Als school realiseren we ons dat we onszelf, maar ook de
leerlingen, kwetsbaar opstellen. Immers we willen u laten zien dat het
wel SNOR zit op onze school. Maar zoals in elke organisatie of situatie
gebeuren er ook in een klas dingen die u als ouder wellicht anders zou
hebben gedaan. Tegenwoordig zijn we nog kwetsbaarder omdat veel
van wat we doen op social media gedeeld
wordt, gezien vanuit het perspectief van de
plaatser. Toch nemen we als school dit risico van onszelf kwetsbaar op
te stellen. Omdat wij trots zijn op onze school, elkaar, de leerlingen en
het team. Wij weten dat we de goede dingen doen en willen dat graag
blijven delen met u. Daarbij vertrouwen wij erop dat u door de
kijkmomenten te bezoeken hetzelfde doel heeft als wij. Elkaar laten zien
wat we doen en hoe we het doen. En mochten er dingen zijn die u niet
begrijpt, dan komt u langs en dan hebben we het er over. Net zo lang en
vaak als nodig is om elkaar te begrijpen. En dat doen we face tot face.
Daar vertrouwen wij op, want het zit wel SNOR op de Pijler. Zelfs in de
traktaties van de leerlingen zien we dat terug! Feedback op de
kijkmomenten vinden we fijn. Komt u gerust langs om dit te delen met juf
Anja of de leerkrachten.
UITNODIGING ALGEMENE OUDERAVOND 20 nov.
Dinsdag a.s. organiseren we een algemene ouderavond waarin SKOC zich voorstelt als
samenwerkingspartner in de Hoeksche School, op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO in ons nieuw te bouwen gebouw.
Het grootste gedeelte van de avond zal gevuld worden door bureau Halt! i.s.m de wijkagent over
Social media, de gevaren, maar ook strafbare feiten die gepleegd worden op social media.
Deze avond geeft informatie vanuit een ander perspectief dan de avond van vorig jaar over social
media. Het is zeker de moeite waard deze avond te bezoeken, indien u kinderen heeft die een
eigen mobiele telefoon hebben, want daarmee start de aandacht voor deze media. De uitnodiging
vindt u nogmaals in de bijlage. Deze hebben de kinderen afgelopen maandag op papier
meegekregen. U kunt zich opgeven middels het strookje of door te reageren op deze nieuwsbrief.
Deze avond vindt plaats in het lokaal van groep 8.
GAAV
Was het schilderen op woensdagmiddag. Betske van SKOC heeft met 5 kinderen een prachtig kunstwerk
gemaakt. De kinderen waren enthousiast over Betske, het schilderen en hun kunstwerk.
Opgeven voor de volgende 2 workshops kan nog via gaav@skoc-kinderopvang.nl Je betaalt contant bij
aanvang van de workshop.

NIET VERGETEN: RAPPORTMAP MEE NAAR SCHOOL voor woensdag a.s.!!!
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De volgende 2 GAAV workshops zijn:
Woensdag 21 november “Bijou atelier”
Workshop sieraden maken in de personeelsruimte om
13:30-14:30 uur voor groep 1 t/m 8. Kosten? 3,00 euro (incl.
drinken en iets te eten)
Maak je eigen armband, in een kleur die jij leuk vindt!
Woensdag 12 december “Karate”
Workshop sport in het speellokaal van 13:30 tot 15:00 uur voor
groep 1 t/m 8.
Kosten? 2,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Maak kennis met deze leuke sport, trek iets sportiefs aan!
GEVONDEN!!
Een fietssleutel met een lederen ananas sleutelhanger en nog
een (huis-?)sleutel. Ook een dubbele grijze haak van Prenatal
met een klittenband hechtstrip eraan.
Juf STEFANY vertelt over haar STUDIE
Aan het eind van vorig schooljaar ben ik gestart met de opleiding Master Educational Needs, om mijn kennis
en vaardigheden van de verschillende onderwijsbehoeften die kinderen hebben te vergroten. Inmiddels heb
ik het eerste blok, met dank aan de fijne medewerking van de collega’s op school, met goed gevolg kunnen
afronden. Dit blok “Pedagogiek, diversiteit en samenleving” gaat over de verschillen die er door geboorte,
opvoeding en omgeving bestaan tussen kinderen en hoe je hier als leerkracht aan tegemoet kunt komen. Op
school hebben we gekeken van welke onderlinge verschillen we ons bewust zijn en hoe we hiermee
omgaan. Maar ook welke onderlinge verschillen er zeker ook zijn, waar we vaak onbewust al rekening mee
houden en die ook bewust in ons onderwijs een plek mogen krijgen. Het is de bedoeling in de komende twee
jaar een praktijkgericht onderzoek uit te gaan voeren op de eigen school, waaruit acties zullen voortvloeien
die ons onderwijs op de Pijler mee helpen verder te ontwikkelen.
Juf Stefany heeft voor haar eerste opdracht een 8 gescoord. We zijn enorm trots op haar!

PLUSGROEP
Vanwege wijziging in de organisatie zijn er meer uren naar IB werk gegaan, waardoor Juf
Leontien, zoals vorig schooljaar, de plusgroep 5 t/m 8 gaat begeleiden ipv juf Chantal.
AGENDA
Ma. 19 nov. Klankbordgroep Nieuwbouw (omwonenden, architect, bestuur en directie)
Di. 20 nov.
Algemene Ouderavond mmv Halt!, SKOC en info over het nieuwe 4 jarenplan.
Vr. 23 nov. Meer over de directeuren 2 daagse in de Nieuwsbrief!
Za. 24 nov. Aankomst Sint Nicolaas in Maasdam. (maandag krijgt uw kind de brief mee)
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