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BEZOEK SINT NICOLAAS
We hebben een ontzettend leuke Sinterklaasviering gehad. De
kinderen zijn moe maar voldaan naar huis gegaan en konden
gisteren nog nagenieten van alles.
We willen iedereen die heeft meegeholpen om van deze dag
een succes te maken heel hartelijk bedanken!
DOPPER CADEAU
Maandag 3 dec. 2018, is Huibert Steen, raadslid in de
Gemeente Binnenmaas op bezoek geweest bij OBS de Pijler.
Hij kwam alle kinderen een cadeautje aanbieden omdat we per
1 jan. 2019 samen met de andere gemeenten in de Hoeksche
Waard 1 gemeente gaan vormen. De kinderen kregen als
cadeau een dopper, dat is een duurzame plastic fles die lang
meegaat en hervulbaar is. De gemeente heeft hiervoor
gekozen omdat we in Nederland per dag 500000 plastic flesjes
weggooien! Op deze manier wil men de kinderen van de
Hoeksche Waard bewust maken van en mede
verantwoordelijk maken voor het milieu waarin we leven.
Aan de dopper hangt een label, waarmee de nieuwe
gemeente een oproep doet aan alle kinderen om hun wensen
voor in de nieuwe gemeente vorm te geven en vervolgens op
te sturen. Hierover is van gedachten gewisseld in de groepen.
Er zijn vele wensen, zoals een middelbare school in de
nabijheid van Maasdam, een trampoline park, een bos, etc.
Één leerlingetje uit groep 5 wenste dat niemand meer zijn
plastic laat slingeren in de Hoeksche Waard. Dat is wat onze school betreft wel de beste wens. De
kinderen mogen hun tekeningen met wensen opsturen. We wachten met spanning af of één van
de wensen van onze leerlingen wordt uitgekozen als winnend idee. Een leerling van de Pijler wil
graag de nieuwe Burgemeester van de Hoeksche
Waard ontmoeten om zijn of haar prijs voor het
winnende idee in ontvangst te nemen.
OPROEP NIEUW MR lid
De medezeggenschapsraad van OBS de Pijler is nog
steeds op zoek naar een kandidaat voor de
oudergeleding van de MR. De MR vergadert ongeveer 1
x in de 6 weken. Op de agenda staat beleid van de
school. Het is heel fijn als u belangstelling heeft, want
samen weten we meer! In de bijlage van vorige week
leest u meer. Hartelijk dank voor uw aandacht.
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VERDRIETIG BERICHT
Gisteren is de moeder van juf Marjolein overleden. Juf Marjolein heeft tot het laatst voor haar
kunnen zorgen. Zij dankt iedereen voor de aandacht op welke manier dan ook. Na de
kerstvakantie zal zij naar verwachting haar werkzaamheden op school weer hervatten.
STUDIEDAG
Gisteren heeft het team zich gebogen over het onderwijs op
de Pijler voor de komende 4 jaar. In de personeelsruimte
hangen flappen met mindmaps waarop we gezamenlijk onze
ideeën hebben gedeeld en weergegeven. Neemt u gerust een
kijkje. Het gaat immers om het onderwijs aan uw kind. Uw
vragen, opmerkingen kunnen hierbij ook zeer waardevol zijn.
De puzzel is pas compleet als alle belanghebbenden hun
aandeel hebben geleverd, team, ouders, leerlingen en
natuurlijk speelt ook het strategisch beleidsplan (= 4 jarenplan
2019-2022) van st. Acis een rol in dit geheel. Samen zorgen
we ervoor dat uw kind optimaal onderwijs krijgt zodat het een
een stevig fundament heeft voor het verdere onderwijs.
TYPETUIN
Er zijn al kinderen opgegeven voor de typelessen bij de Typetuin.nl. Bij voldoende aanmeldingen
starten de lessen in het voorjaar op school. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website
ROTS- EN WATERTRAINING
Groep 8 heeft lessen rots- en water training
gehad, gegeven door Jong Hoeksche Waard.
De kinderen hebben met deze training bagage
meegekregen om goed te kunnen starten op
het Voortgezet Onderwijs. Ze zijn zo sterk dat
ze een plank doormidden kunnen slaan!
AGENDA
Wo. 12 dec. 13.30-15.00 uur
GAAV na schools aanbod Karate in het
speellokaal op school. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar!!
Do. 20 dec. 16.00-20.00 uur Kerstmarkt in Sporthal Duijvesteijn.
Voor meer kerst zie de volgende pagina.. Eerst sint afsluiten;-)
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KERSTCIRCUIT
Alle kinderen hebben meegedaan aan het kerstcircuit vandaag. In alle groepen werd geknutseld
aan werkjes over of voor Kerstmis. De kinderen van groep 1 t/m 5 gingen bij elkaar op bezoek en
de kinderen van groep 6 t/m 8 ook. Overal klonken
kerstliedjes en op verschillende plaatsen knisperde een
haardvuurtje. We wensen iedereen veel gezelligheid in
aanloop naar het
kerstfeest.

