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2019 in het teken van de start van de nieuwbouw

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar kijk ik graag vooruit, maar niet zonder eerst teruggeblikt te
hebben.
2018 stond in het teken van de verhuizing van Fazant 1 naar Fazant 5. Eerst de weg ernaar toe en
vervolgens na de grote vakantie het samen spelen en leren op Fazant 5. Voor het eerst sinds het ontstaan
van OBS de Pijler zitten onder- en bovenbouw op 1 locatie. Tot nu toe bevalt dat ons, het team, zeer goed.
Ook van u, ouders, heb ik alleen maar positieve reacties gehoord.
Natuurlijk ziet u, net als wij en de kinderen, uit naar de nieuwbouw.
Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurd is na de sloop van het gebouw op Fazant 1, maar achter de schermen
wordt er hard gewerkt om zo snel mogelijk met de nieuwbouw te kunnen starten. Het architectenbureau is
bezig met het bestek. Dat is een plan waarin de bouw gedetailleerd in beeld wordt gebracht qua constructie,
financiën en materiaal, zowel getekend als berekend. U begrijpt dat dat tijd vergt. Vervolgens moet er
worden aanbesteed. Ook dat vraagt tijd. Aannemers hebben volop werk en gaan niet meteen wanneer een
vraag binnenkomt een kostenberekening maken. Daarna moet een aannemer gevonden worden die het
nieuwe gebouw bouwt. Dan zijn we er nog niet, want wie bouwt of verbouwt weet dat sommige bouwproducten schaars zijn. Alsnog is het de bedoeling om in het voorjaar, mogelijk april, de eerste paal te slaan.
Intussen staat de school niet stil. We verbeteren onszelf in een continu proces.
We hebben vorig jaar 3 studiedagen met het hele team gehad en juf Stefany
werkt aan haar Master EN. Verder hebben we de nieuwste leesmethode van
Veilig Leren Lezen geïmplementeerd in groep 3. Om ervoor te zorgen dat deze
methode optimaal ingezet wordt, worden leerkrachten begeleid door Cees
Hereijgens. Immers de leerkracht maakt het verschil.
Verder vervangen we jaarlijks, ook het afgelopen jaar, de boeken van Alles-in-1,
waardoor we ook met die methode actueel blijven. Ook groep 1/2 heeft afgelopen
jaar verschillende nieuwe materialen gekregen, een nieuwe keuken, verkleedkar
met spiegel en mattenrek met matten. Dit is nodig, want spelen is van het
grootste belang voor kinderen in deze leeftijd om zichzelf te ontwikkelen en te
leren. Spelen is leren.
Op het persoonlijke vlak hebben zich binnen het team vervelende zaken gemanifesteerd.
Het is fijn om te merken dat u begrip toont voor de vervangingen die deze situaties met zich meebrengen.
Iedereen voelt zich gezien, gehoord, geliefd. De ziektes maken ons kwetsbaar, door uitval van collega’s,
maar ook sterk. De onderlinge verbondenheid binnen het team groeit nu nog harder. Dat we elkaar helpen
en ondersteunen in het werk komt onze leerlingen, de school, ten goede.
Naast deze nare ervaringen hebben we binnen het team ook te maken gehad met fijne dingen. We hebben
juf Sarah en na de grote vakantie juf Suzanne en Esmeralda ontmoet en leren kennen. Zij zijn een
aanvulling op ons team en passen naadloos in. Ze brengen andere ervaringen mee, waarvan we allen
kunnen leren en die vervolgens daardoor versterkend voor ons onderwijs werken.
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Als we dan vooruitblikken naar 2019, komen er mooi dingen aan. De eerst paal van de nieuwbouw gaat echt
geslagen worden. Het integraal kindcentrum met kansen voor groei van de school gaat daarmee werkelijk
vorm krijgen. Samen met SKOC in de Hoeksche School bieden we straks geïntegreerde kinderopvang voor
0 tot 4 jarigen, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang onder 1 dak. Zo heeft uw kind een plaats
waar het zich veilig en vertrouwd voelt vanaf het moment van aanmelden. En u als ouder wordt ontzorgd.
We bieden arrangementen op maat aan om tegemoet te komen aan de wensen van ouders van nu voor het
kind van nu. Alles is mogelijk, ook géén opvang of peuterspeelzaalwerk uiteraard.
Als we het hebben over ons onderwijs vindt het team dezelfde dingen belangrijk. Dat hebben we met elkaar
ondervonden op de studiedag over het nieuwe schoolwerkplan voor de komende 4 jaar. Er is een
gezamenlijk idee over de richting van ons onderwijs, het omgaan met ouders en onze leerlingen. Dit nieuwe
SWP komt ook op tafel in de MR, zodat ouders hierop kunnen reageren. Wanneer u vragen of zorgen heeft,
is het fijn te weten dat u bij de leerkrachten of bij mij terecht kunt om erover te praten. Zo maken we ons
samen sterk voor uw kind. We blijven zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Van externen en inspectie krijgen we terug dat we goed werken en nieuwe ouders vertellen over de fijne
sfeer die ze voelen in de school. We blijven echter alert en attent en onszelf en elkaar kritisch bekijken.
We blijven, samen met u, zoeken naar mogelijkheden om optimaal onderwijs te geven, zodat uw kind kan
excelleren op onze school. Ik wens u allen een wonderschoon 2019.
Reageren mag, graag zelfs! Langskomen, bellen, u bent altijd van harte welkom.

TYPECURSUS
Het aantal aanmeldingen bij de Typetuin tot nu toe is 5. Er zijn nog 13 plaatsen
beschikbaar. Bij 8 of meer deelnemers gaat de cursus zeker door. De cursisten worden
rechtstreeks door de Typetuin geïnformeerd over de gehele gang van zaken. Bij 1 tot 7
deelnemers neemt de Typetuin tot uiterlijk een week voor de start een definitief besluit.
U kunt uw zoon of dochter nog steeds aanmelden. Voor alle geïnteresseerden is de link
naar de nieuwe informatiebrief: https://successsociety.egnyte.com/dl/gOezyh7mDQ
SCHOOLTIJDEN
Wellicht ten overvloede, maar zo halverwege het jaar willen we nogmaals de schooltijden
benoemen.
De zoemer gaat om 08.25 en om 12.55 uur. De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan dan in de rij staan
en worden door de leerkrachten mee naar binnen genomen. Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen
uit groep 1/2 naar binnen gebracht worden door hun ouders of begeleiders. Vervolgens kunnen
dan om 8.30 en 13.00 uur de lessen starten. Om geen effectieve lestijd verloren te laten gaan
vragen we u erop toe te zien dat uw kind op tijd is. Om 12.00 en om 15.15 uur is de school uit. De
leerkrachten zien er op toe dat de kinderen op tijd naar buiten gaan.
Tussen 12.00 en 12.50 uur zijn de TSO ouders verantwoordelijk voor de overblijfkinderen en
houden zij toezicht. Vanaf 12.50 uur wordt de pleinwacht overgenomen door de leerkrachten en is
het plein weer toegankelijk voor de kinderen die thuis hebben gegeten. ‘s Morgens houden de
leerkrachten toezicht op het plein vanaf 8.20 uur.
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OPROEP OUDERRAAD
Wilt u ook dat alle activiteiten voor de kids in 2019 goed georganiseerd worden?
Denk aan Paasviering, Open Podium en Sportdag, Sinterklaas en Kerst.
Dan hebben wij uw hulp hard nodig!!!
De Ouderraad bestaat op dit moment uit 5 moeders die hard op zoek zijn naar versterking.
Om de 6 weken vergaderen wij om de organisatie van de activiteiten te
bespreken en de taken te verdelen. Meld u aan en zo zorgen we met
elkaar voor het plezier van de kinderen.
Ook zoeken wij HELPENDE HANDJES voor de Sportdag op 12/4 en de
opbouw van het Open Podium op 18/4 ‘s middags. Wie komt er helpen?
Alvast bedankt voor uw medewerking! De Ouderraad
Café GEZIeN Hoeksche Waard
Op donderdag 31 januari 2019 organiseert Café GEZIeN HW een bijeenkomst met het thema:
“Hoe gaat het nu met jou, als ouder van…?”. We leggen de aandacht dit keer van de kinderen
naar de ouders. Want, zit je als ouder lekker in je vel, dan heeft dat zijn weerslag op de kinderen.
Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe houd je je relatie leuk? Hoe ga je om met
overbelasting? Enz. We delen ervaringen en tips. Je bent van harte welkom! De deur van het
Dorpshart in Mijnsheerenland opent vanaf 19:30 uur. Tot dan! Zie ook de bijgevoegde flyer.
OVERZICHT WERKZAAMHEDEN JEUGDZORG HW
Bij deze nieuwsbrief gevoegd vindt u ook een overzicht van hoe de jeugdzorg in de Hoeksche
Waard georganiseerd is. Voor al uw vragen omtrent opvoeden, hulp voor en zorg om uw kind
vanaf 0 jaar kunt u terecht bij specialisten. De schoolmaatschappelijk werkster kan u hierover nog
meer vertellen en gericht doorverwijzen. Met ingang van dit nieuwe jaar hebben wij een nieuwe
schoolmaatschappelijk werkster, Fleur Krebbers. Zij stelt zich in de volgende nieuwsbrief voor.
BOUW!
Hiernaast zien we Heiran uit groep 5 en Luke uit groep 4.
We zijn supertrots op hen want zij hebben hun “Bouw!”diploma behaald.
Van harte gefeliciteerd! Hartstikke goed gedaan.
AGENDA
● Wo. 16 jan. 9-12 uur: Meespeelochtend voor peuters in groep 1/2.
● Do. 31 jan. 19.30 uur: Inloop Café Gezien, Mijnsheerenland.
● Do. avond 7 feb. Dwergenfeest voor groep 1/2, meer info volgt.

