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DWERGENFEEST
Donderdag 7 februari a.s. vieren wij het Dwergenfeest met de kleuters. Zij worden met hun vader
en/of moeder om 18:30 uur op school verwacht. De kleuters luisteren met één ouder in de klas
naar het verhaal van een bijzondere dwerg, gebaseerd op een oude legende. De andere grote en
kleine personen die met de kleuter meekomen, luisteren in het speellokaal naar hetzelfde verhaal
dat daar door juf Anja wordt voorgelezen.
Daarna zullen we allemaal een route in de wijk lopen, die ons leidt langs enkele taferelen uit de
oude legende. Aan de taferelen werken ook leerlingen van groep 8 mee. Bij sommige taferelen is
het lastig om met een kinderwagen te komen. De kinderwagens kunnen daar in de voortuin
geparkeerd worden. Natuurlijk nemen de kinderen hun zelfgemaakte lantaarns van school mee.
Grote en kleine broers en zussen mogen natuurlijk ook meelopen!
Tijdens de wandeling blijft u zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren).
Rond 19:30 uur komen we weer bij school terug en krijgen de kinderen nog iets te drinken. Daarna
is het de hoogste tijd om naar huis te gaan. Het wordt een gezellige avond!
BELANGRIJK!!
● Het Open Podium gaat door op donderdagavond 9 mei a.s.
Dat is de donderdag na de meivakantie. De kinderen hebben
dus lekker veel tijd om hun act goed te oefenen.
● In groep 3/4 heerst krentenbaard. Volgens de richtlijnen van
RIVM en huisartsen is het van belang de juiste hoest- en
handhygiëne te hanteren. Juf Tessa ziet daarop toe.
● Ook de nieuwste kleuters gaan op bezoek bij de onderbouwbieb op donderdag. Er zijn echter te weinig gele linnen
tasjes. Mocht u er thuis nog één hebben, die uw eigen zoon
of dochter niet meer nodig heeft, wilt u deze dan op school
afgeven. De kinderen en wij zijn er erg blij mee.
● Over 2 weken stuur ik u de inloggegevens voor het tevredenheidsonderzoek. Mocht u andere jaren geen link hebben ontvangen dan heeft school niet uw
juiste emailadres. Wilt u aub het juiste doorgeven bijv. via mail: info@basisschooldepijler.nl
BERICHT VAN Marianne Groothand, Sociaal Werker
Beste lezer,
Hierbij willen we graag attenderen op bijgevoegd initiatief waarbij we uw hulp nodig hebben.
We zoeken moeders met een beperking die we willen uitnodigen zich aan te melden voor Villa
KIMA (Kinderen en mama’s).
In de bijlage leest u over de opzet en we hopen dat u ons onder de aandacht kunt en wilt brengen
zodat men op de hoogte komt van dit bijzondere initiatief.
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STAGIAIRES
Maandag a.s. starten 3 nieuwe stagiaires in groep 1/2, 3/4 en 4/5. Deze dames, Naomi, Tessa en
Daimy, zitten in het 1e leerjaar van het MBO en studeren voor onderwijsassistente. Zij zijn
aanwezig op maandag en dinsdag. De kinderen en u gaan hen de komende tijd leren kennen.
HERLABELING
Binnenkort hebben we een afspraak met Nelleke van
Dijk van School op Seef. Zij komt de school auditten op
verkeersactiviteiten. Dat kan niet zonder uw hulp.
Daarom zijn we erg blij met onze verkeersouders.
Dit jaar loopt ons label af en we vinden het van het
grootste belang dat we structureel aandacht hebben
voor verkeerseducatie. Wonend in een klein dorp zijn
inwoners min of meer gedwongen veelvuldig aan het
verkeer deel te nemen. Graag nemen we de kinderen al
jong mee in het bewust omgaan met het verkeer. We
houden u op de hoogte van de voortgang.
TUSSENEVALUATIE
De kinderen in groep 8 en 4/5 werken regelmatig op de chromebooks. De leerlingen zijn met name
bezig met verwerking en inoefening van de rekeninstructie. We vinden dat de leerkracht de meeste
invloed heeft op het leren van kinderen, daarom geven zij instructie en doen dat volgens het
directe instructiemodel. Vervolgens kunnen kinderen door op de chromebooks. Zij hebben
daarvoor een account, het systeem volgt de kinderen. De leerkracht volgt hen via het dashboard.
Het grote voordeel is dat kinderen altijd verder kunnen. Indien zij iets niet begrijpen slaat het
systeem dit op, de leerkracht kan vervolgens een volgende rekenles gepaste instructie geven.
Intussen kunnen de leerlingen wel door met andere oefeningen. U begrijpt dat we graag met al
onze leerlingen zo willen werken. De volgende stap is dat de leerkrachten van groep 4/5 en 8 hun
kennis delen met de leerkrachten van de andere groepen, zodat iedereen dit schooljaar met deze
werkwijze bekend is en alle kinderen op deze manier kunnen werken.
AGENDA
● Vr. 1 feb. Lampionnenoptocht vanaf 19.00 uur.
● Do. avond 7 feb. Dwergenfeest voor de kinderen uit groep 1/2 en
hun broertjes en zusjes en andere belangstellenden.
● Wo. 13 feb. Groep 8 gaat op bezoek bij de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam.
● U kunt uw zoon of dochter nog opgeven voor de typecursus via
www.typetuin.nl

