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DRINGENDE OPROEP!!
De medezeggenschapsraad van OBS de Pijler zoekt een kandidaat voor de oudergeleding van de
MR. De MR vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Op de agenda staat beleid van de school. Het is
heel fijn als u belangstelling heeft, want samen weten we meer en kunnen we nog beter onze
doelstellingen en verwachtingen op elkaar afstemmen. Aanmelden kan via juf Clarens, juf Suzanne
of Joyce van Dijk (moeder van Lisa in gr. 3 en
Lucas 2 jaar) of Margret van der Lee (moeder
van Carlijn in gr. 3 en Fenna in gr. 7)
KERSTSFEER
Er zijn dagelijks ouders over de vloer om samen
met kinderen te lezen. Hiervoor danken wij u
hartelijk! Leren lezen doe je vooral door het veel
en intensief te doen. Dat kan door kleine groepjes
te formeren o.l.v. ouders. Het is mooi om te zien
hoe alle ruimtes benut worden door de
leesgroepjes, zelfs bij de kerstboom.
GAAV
Afgelopen woensdagmiddag was voorlopig
weer de laatste na schoolse activiteit. Er
waren 6 leerlingen die de beginselen van
karate leerden. Ze genoten én hebben,
zoals ze zelf zeiden, ook veel geleerd.
Wat een mooie invulling van woensdagmiddag! Graag willen wij de na schoolse
activiteiten met GAAV voortzetten. We
sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij
uw behoeften en uiteraard die van de
kinderen. Daarom vinden we het prettig
terugkoppeling te ontvangen van u en/of
uw kind over de invulling, de frequentie,
het dagdeel, de tijd, etc. Uw reactie kunt u
sturen door te reageren op deze
nieuwsbrief. Dank vast voor uw feedback. Samen kunnen we het beste bieden voor uw kind.
VAKANTIEMIX
In de bijlage vindt u communicatie over de aankomende VakantiemiX van
Kibeo. Zoals u wellicht weet, voor alle kinderen uit Maasdam en omstreken,
niet alleen voor kinderen die gebruik maken van Kibeo BSO of kinderopvang.
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TYPETUIN
Herinnering: In maart 2019 gaat er weer een groepscursus van start bij ons op school.
Voor degenen die de informatiebrief van de Typetuin over het hoofd hebben gezien, hierbij een
korte reminder. De Typetuin leert kinderen blind en met 10 vingers typen.
Startdatum: dinsdag 12 maart 2019, Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur, Leslocatie: OBS de Pijler, MAASDAM

Tot 2 januari 2019 geldt bovendien een aantrekkelijke vroegboekkorting. Meer informatie of
meteen inschrijven? Ga naar www.typetuin.nl of mail je vraag naar support@typetuin.nl
NIEUWJAARSDUIK
Op dinsdag 1 januari 2019 organiseert Zwem- en Waterpolovereniging ZVS een Nieuwjaarsduik
voor jong en oud in Zwembad de Wellen in 's-Gravendeel. Vanaf 12.00 uur is de mogelijkheid om
het nieuwe jaar te starten met sportieve voornemens en afscheid te nemen van de " resultaten "
van de feestdagen. Naast ontspanning biedt dit ook een stukje bewustwording dat sporten gezond
en leuk is. Om dat te stimuleren brengen we deze activiteit graag onder de aandacht van u en van
de kinderen. Voor meer informatie, zie bijgevoegde flyer.
VAKANTIEROOSTER schooljaar 2019-2020 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019
Kerstvakantie
Zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22-02-2020 t/m zondag 01-03-2020
Paasvakantie*
Vrijdag
10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
Meivakantie
Zaterdag 18-04-2020 t/m zondag 03-05-2020
Bevrijdingsdag
Dinsdag
05-05-2020
Hemelvaart
Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020
Pinksteren
Maandag 01-06-2020
Zomervakantie
Zaterdag 18-07-2020 t/m zondag 30-08-2020
* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs
● de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema
2019-2020 van het Ministerie van OCW
● de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle
schoolbesturen in de Hoeksche Waard
SCHOOLTIJDEN donderdag 20 dec.:
08.30-12.00 en 13.00 tot 15.00 uur
10.30-11.30 uur Kerstconcert door de kinderen in Duijvesteijn
17.45 Hapjes in de klassen brengen
18.00 Start kerstdiner in de groepen
19.15 Einde voor groep 1 t/m 5, ouders halen hun kind op in de klas.
19.30 Einde viering groep 6 t/m 8, kinderen komen zelf naar buiten
16.00-20.00 uur Kerstmarkt in Sporthal Duijvesteijn
Vrijdag 21 dec. Continurooster gr. 5 t/m 8 14.00 uur vakantie, gr. 1 t/m 4
om 12.00 uur vakantie.

