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WELKOMSTGESPREKKEN
Hartelijk dank voor uw komst naar school voor de welkomstgesprekken. De leerkrachten hebben
fijne gesprekken kunnen voeren met u. In sommige gevallen zijn ook de leerlingen zelf
aangesloten. We vinden het heel prettig dat ouders en kinderen op deze manier samen hun
verwachtingen met de leerkrachten afstemmen. Zo voelen kinderen zich door school en thuis
gehoord, gezien en begrepen. Iedereen is op de hoogte van gemaakte afspraken en kan daarop
terugkomen.
MILIEUBEWUSTZIJN
Woensdag 19 sept. a.s. wordt op het plein naast het
schuurtje, dus net binnen het hek aan de voorkant, een
kledingcontainer geplaatst. Daarin kunt u, in een
afgesloten zak, kleding deponeren die u niet meer
gebruikt. De opbrengst van deze inzameling komt ten
goede aan de school. Hiermee bouwen we aan een
spaarpotje om bij de nieuwbouw een prachtig plein aan te leggen. Ook vrienden, bekenden, buren roepen
wij bij deze op hun kleding in de container te gooien. Hoe meer we inzamelen hoe groter de opbrengst, hoe
mooier ons plein!

GROENE VOETSTAPPEN WEEK
Samen met nog tienduizenden kinderen in heel Europa doet onze school
mee aan de Groene Voetstappen. Dit is een laagdrempelige actie in de vijfde
schoolweek na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en
minder verkeer rond de school.
De actie werkt als volgt: In de week van 24 t/m 30 september komen alle
kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. Op school wordt
dit vastgelegd in een digitaal scorebord (op het digibord) en met een sticker in
een persoonlijk stickerboekje. Naar wens zullen de leerkrachten met behulp
van les- en werkbladen of de reguliere methode aandacht besteden aan de
onderwerpen verkeer, energie en natuur.
Groene Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs,
namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek.
Leerlingen leren zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid; leren zich redzaam te gedragen
als verkeersdeelnemer en als consument en leren met zorg om te gaan met het milieu. Helpt u uw
kind mee door in die week zelf het goede voorbeeld te geven en de fiets of de benenwagen te
pakken wanneer dat mogelijk is?
GEVONDEN VOORWERPEN
Met name in de gymzaal blijft regelmatig iets achter. We verzamelen alle gevonden voorwerpen op
de rode techniektoren, bij binnenkomst van de school aan uw rechterhand. Dus mocht u iets
missen, kijk dan of het daar ligt. We zullen na verloop van tijd gevonden voorwerpen weggooien.
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PLUSGROEP
Dit schooljaar is er een plusgroep voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Op dinsdagochtend om
de 2 weken werkt juf Chantal van 8.30 t/m 10.00 en van 10.30 t/m 12.00 uur met leerlingen uit
groep 5/6 en 7/8 aan leren leren. Juf Stefany doet dat op donderdagmiddag met leerlingen uit
groep 1 t/m 4. Het onderwijs op onze school richt zich op de onderwijsbehoeften van iedere
leerling. Sommige leerlingen hebben extra instructie nodig naast het basisaanbod, anderen
hebben extra uitdaging nodig. Samen met de IBer en de leerkracht kijken de plusgroep
leerkrachten welke kinderen dit aanbod nodig hebben. De groepsleerkracht overlegt dit met
betreffende ouders. In de week van 1 oktober starten de plusgroepen.
NIEUWBOUW
Er wordt hard gewerkt op Fazant 1 om de grond
bouwrijp te maken voor de nieuwbouw.
Voordat dat kan moet ook de gehele fundering van
het oude gebouw verwijderd zijn. Aan deze berg
puin kunt u zien dat er nogal wat materiaal in de
grond zit. Dat moet ook allemaal weer afgevoerd
worden.
Dat daar enige tijd overheen gaat, zult u begrijpen,
gezien de omvang van de berg die er nu al ligt. En
de sloopwerkzaamheden van de fundering zijn nog
niet klaar. Intussen is iedereen gewend op Fazant
5, dus we wachten geduldig af tot de 1e paal de
grond in kan.
ONDERBOUW BIBLIOTHEEK
De leerlingen van groep 1 t/m 5 zijn weer gestart met het lenen van boeken. Hoe de onderbouw
bibliotheek precies werkt voor de groep van uw kind, kunt u lezen in de bijlage. We wensen alle
kinderen heel veel leesplezier toe.
KINDERBOEKENMARKT
Aansluitend bij het vorige onderwerp is er nog meer boekennieuws. Tijdens
de groene voetstappen week is het ook boekenmarkt. Snuffelen kan
dinsdag 25 en woensdag 26 september en donderdag 27 september kunt u
boeken aanschaffen. De markt wordt gehouden in het speellokaal. Meer
informatie kunt u lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief.
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Onze schoolmaatschappelijk werkster stelt zich hier aan u voor:
Mijn naam is Maike Breijnaerts. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op basisschool de Pijler.
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen over 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 of met de intern begeleider van de school.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via:
Telefoonnummer:
06-55 88 10 46
of per e-mail:
m.breijnaerts@kwadraad.nl
AGENDA:
Dinsdag 18 sept. a.s. Studiedag, de kinderen hebben die dag vrij! Fijne dag allemaal.
Woensdag 19 sept. a.s. is het meespeelochtend in groep 1/2 voor alle peuters uit Maasdam.
Op zaterdag 22 sept. a.s. wordt het 100-jarig bestaan van het Hoeksch Lyceum gevierd. Ook
(oud-) ouders en leerlingen zijn daarbij vanaf 14.00 uur van harte uitgenodigd.
Op woensdag 26 september a.s. start de landelijke kinderpostzegelactie. Onze leerlingen van
groep 7 en 8 doen daaraan mee. Volgende week informeren wij u verder via deze nieuwsbrief.
Op dinsdagavond 16 okt. a.s. komt Marald Mens een lezing geven voor ouders en leerkrachten
over Het kinderbrein. Marald Mens is neuropsycholoog en onderwijsprofessional. Hij is ook onze
consult leerlingbegeleiding en adviseert, traint, coacht en traint professionals in het onderwijs.
Deze ouderavond staat abusievelijk niet in de jaarkalender maar is zeker de moeite waard!
Agenda lange termijn:
Na Mad Science worden onze GAAV na-schoolse activiteiten
weer hervat.
In november wordt er weer spelen op het schoolplein
georganiseerd door Welzijn Hoeksche Waard. En in maart start
er weer een typecursus door de typetuin.
Meer informatie volgt tezijnertijd.

