‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 17

OBS de Pijler
18-01-2019 t/m 25-01-2019
Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

SCHOOLTIJDEN
Abusievelijk zijn vorige week de verkeerde eindtijden opgenomen in de Nieuwsbrief. Zoals u allen weet
eindigen we ‘s middags om 15.00 en op woensdag om 12.15 uur. Gr. 1 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij.

HERHAALDE 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? Bedankt voor uw medewerking! De Ouderraad
LETTERFEEST
Afgelopen woensdag kregen alle leerlingen uit groep 3 een
letterdiploma overhandigd van juf Anja. De kinderen hebben nu alle,
via de methode te leren, letters aangeboden gekregen van juf Tessa
en kunnen nu ‘alles’ lezen. Om uw zoon of dochter plezier in lezen te
laten houden of om dit te versterken is het van belang dat kinderen zelf
veel en vaak lezen, maar ook voorgelezen worden. Kinderen vinden
het leuk om te ervaren wat ze al kunnen lezen. De bibliotheek (in
Puttershoek) heeft boeken op het niveau van de beginnende lezer.
Neem uw kind mee en laat het uit die boeken kiezen. Zo houdt u uw
kind gemotiveerd. Ook op school hebben we de mogelijkheid om
boeken te lenen op donderdagochtend van 8.20 t/m 8.30 uur in de
onderbouw bibliotheek in het pluslokaal.
KIJKkunst
Donderdagochtend is groep 6 naar een voorstelling van KIJKkunst geweest. Kinderen hebben naar een
vertelling geluisterd, gekeken en sommigen aan meegedaan. Op deze gastlessen volgen ook een aantal
lessen door de leerkracht gegeven. Zo komen kinderen op een fijne laagdrempelige manier in aanraking met
kunst en cultuur. Kunst en cultuur is van belang voor kinderen om hen te leren creatief te zijn, open te staan
voor andere dingen en andere mensen. Zonder veroordelingen naar iemand of iets te kijken en vervolgens
te filosoferen met elkaar over betekenis en daarbij naar elkaar te luisteren teneinde elkaar te begrijpen.
Dit zijn belangrijke eigenschappen om te ontwikkelen in het kader van o.a. burgerschap.
Alle groepen doen mee aan KIJKkunst gedurende het schooljaar en vervolgens gaan we weer verder met
DOEkunst, waarin kinderen zelf scheppend bezig zijn. Deze cyclus herhaalt zich elke 4 jaar met nieuwe
inspirerende lessen.
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VOORTGANG VOORNEMENS
In de schoolgids vindt u onze jaarlijkse voornemens terug. Voor dit schooljaar zijn dat onderstaande onderwerpen. Achter elk punt beschrijf ik hoe ver we met betreffende ontwikkeling zijn.
● Het schrijven van een nieuw schoolwerkplan: Hiermee liggen we op koers. We zijn op de studiedag van 6
dec. j.l. begonnen met het maken van mindmaps over ons onderwijs. Vervolgens heb ik uw input
gevraagd op de avonden van de rapportgesprekken. Op 29 jan. a.s. wordt het schrijven aan dit plan
vervolgd. Zodra het stuk in concept klaar is, komt het naar het team en in de MR. Op 1 aug. a.s. moet het
klaar zijn.
● Implementeren van een nieuwe aanvankelijk leesmethode: Juf Tessa werkt sinds het begin van het
schooljaar met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Wat en hoe wordt geborgd. Zij wordt daarin
begeleid door Cees Hereijgens, leesexpert.
● Vernieuwing projectboeken Alles-in-1: De boeken van het project Energie zijn vervangen.
● Structureel toepassen van geleerde omtrent begrijpend lezen in de lessen: In de bouwvergaderingen
staat dit onderwerp geregeld op de agenda. De leerkrachten maken zich de kennis uit het boek ‘Close
reading’ eigen.
● Vak inhoudelijke werkgroepen realiseren o.l.v. de specialisten: Plannen van aanpak voor gedrag,
rekenen en cultuuronderwijs zijn gemaakt en worden uitgevoerd.
● Voortzetting naschools aanbod via GAAV: Mad Science heeft weer lessen gegeven en de eerste serie
na schoolse activiteiten van GAAV is afgerond voor kerst. Ook ‘spelen op het plein’ heeft
plaatsgevonden.
● Werken met 1 digitaal apparaat uitrollen over alle groepen: De groepen 4/5 en 8 maken de verwerking
van de rekeninstructie structureel op de chromebooks. De volgende 2 groepen volgen binnenkort.
● Collegiale consultaties inroosteren op een 2-tal momenten in het schooljaar: Elke maand gaan collega’s
bij elkaar op flitsbezoek aan de hand van een format om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven.
● Implementeren ‘van pesten naar samenwerken’: Het plan is geschreven.
● Inrichting van het nieuwe schoolgebouw vormgeven olv de architect: We hebben scholen ter inspiratie
bezocht.

Zoals u kunt lezen zijn we voortvarend begonnen. We zien uit naar de 2e helft van het schooljaar.
MEESPEELOCHTEND
Op woensdagochtend waren er 2 peuters en 1 nieuwe leerling met ouder(s) op bezoek in groep
1/2. Stijn, Maurits en Donovan hebben genoten. Donavan is inmiddels gestart op onze school.
Voor Maurits en Stijn duurt het nog even. Maar op woensdag 8 mei a.s. kunnen ze weer langs
komen. Dan organiseren we opnieuw een meespeelochtend voor alle
jonge kinderen uit Maasdam en omstreken
UITJES GROEP 8
Groep 8 is het jaar ook goed gestart met een uitje naar HWL waar ze
uilenballen hebben uitgeplozen. Een fijne natuurles waarbij een beroep
wordt gedaan op (bijna) alle zintuigen van de leerlingen en ze met
bijzondere instrumenten werken. Verder zijn ze deze week op bezoek
geweest bij het Hoeksch Lyceum voor proeflessen en er staat nog een
bezoek aan de Erasmus universiteit gepland.
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
In vervolg op het overzicht van vorige week over hoe de jeugdzorg HW is ingericht een berichtje
van de (nieuwe) schoolmaatschappelijk werkster:
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de schoolmaatschappelijk
werker op de Pijler. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk
terecht met vragen die betrekking hebben op opvoeding, gezin,
gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan
leerproblemen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve
hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt
van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in
overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de Intern Begeleider van de
school. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en
Gezin en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact
opnemen met de leerkracht van uw kind, de IBer of directeur van de school of met mij.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag (even weken) donderdag en vrijdag via
telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl.
AGENDA
● Wo. 30 jan. bezoek groep 1/2 aan de bibliotheek in
Puttershoek voor ‘de reis door prentenboekenland’.
● Do. 31 jan. 19.30 uur: Inloop Café Gezien in
Mijnsheerenland.
● Vr. 1 feb. Lampionnenoptocht vanaf 19.00 uur, meer
info zie bijgevoegde flyer.
● Do. avond 7 feb. Dwergenfeest voor groep 1/2
waaraan leerlingen van groep 8 ook meewerken.
Zij spelen de rijken, de boeren en de zwervers. Dit
jaar hebben we een nieuwe route. Het hele gezin is
van harte welkom mee te wandelen. We starten om
18.30 uur op school. De kinderen uit groep 1/2 starten
in hun eigen klas. De andere gasten (oudere of jongere
broertjes en zusjes met hun begeleiders) worden
verwacht in de teamkamer, daar zal juf Anja het verhaal
voorlezen aan hen. Meer informatie volgt.

