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GROENE VOETSTAPPEN WEEK!!!

Help mee onze leerlingen en u zelf bewuster te maken van de effecten van
gemotoriseerde middelen op ons klimaat door volgende week op een duurzame
manier met uw kind naar school te komen. De leerlingen kunnen maandag a.s.
bij binnenkomst hun vervoersmiddel aanklikken op het digibord. Zo kan voor
de hele school tegelijk worden bijgehouden hoe iedereen naar school komt.
Kinderen zijn 'change agents' die door het goede voorbeeld te geven
volwassenen aansporen om (duurzame) stappen te zetten. Daarom kan in het
scorebord ook aangeven worden of de ouders/verzorgers die dag de auto
hebben laten staan.
Dit noemen wij een Kinderklimaatdeal (een deal die kinderen sluiten met volwassenen), zodat de
kinderen met groene Voetstappen een nog groter klimaateffect zullen hebben.
Op vrijdag 28 september a.s. zal wethouder Van Etten om 11.30 uur op het plein bekend maken
welke groep de meeste groene voetstappen gespaard heeft. U bent daarbij van harte welkom!!
INDIËHERDENKING
Vandaag zijn de leerlingen van groep 8 aanwezig
geweest bij de jaarlijkse herdenking bij het
Indië-monument op de begraafplaats “De Essenhof”
te Puttershoek. Afgelopen maandag zijn veteranen
op bezoek geweest in de klas om hun ervaringen
met de leerlingen te delen. Zo krijgt het onderwerp
oorlog echt betekenis voor de leerlingen. Een aantal
kinderen heeft een gedicht voorgedragen voor de
aanwezigen. De herdenking heeft indruk gemaakt.
De herdenking was ook
om een andere reden
bijzonder dit jaar. Het was
namelijk het 20e jaar dat we aanwezig waren bij deze herdenking. OBS
de Pijler heeft het Indië-monument in 1999 geadopteerd. Sindsdien
nemen we de kinderen op een betekenisvolle manier mee in de
verantwoordelijkheid, die we samen hebben, om ervoor te zorgen dat de
tijd van oorlogen blijvend achter ons ligt. Om de school en de leerlingen
te bedanken voor de inzet en loyaliteit gedurende 20 jaar hebben we
een schildje gekregen van de voorzitter van VOMI Zuid-Holland. Ook
kregen alle kinderen een tas met inhoud. Iedereen ging tevreden naar
huis. Het schild krijgt een passende plaats in de school.
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STUDIEDAG
We kijken terug op een succesvolle studiedag. Passend bij
onze planmatige aanpak hebben we teruggekeken op vorig
schooljaar. Onze ervaring als leerkracht met alles wat daarbij
hoort benoemd en vervolgens samen afgesproken wat we
nodig hebben om onszelf blijvend te verbeteren. Daaruit is
een traject voortgevloeid van leren van en met elkaar door
elkaar te observeren. We gaan elkaar feedback geven op
leerkrachtcompetenties waar voor ons nog iets te halen is om
uw kind nog beter te kunnen geven wat ze nodig hebben.

KINDERBOEKENMARKT
Vorige week is informatie over de boekenmarkt gestuurd bij de
Nieuwsbrief. Snuffelen kan dinsdag 25 en woensdag 26 september
van 8.00 tot 9 uur. Donderdag 27 september kunt u boeken
aanschaffen. De markt wordt voor het eerst gehouden in het
speellokaal van onze school.
KLEDINGINZAMELING
Afgelopen week is de kledingcontainer geplaatst. Het staat iedereen vrij
hierin afgedragen of ongebruikte kleding te deponeren. De container staat
naast het hek aan de voorkant. Het hek is niet op slot. U of uw familie,
vrienden, buren, andere mensen uit Maasdam kunnen hier altijd terecht
om textiel in een afgesloten zak te deponeren. Een gedeelte van de
opbrengst komt ten goede aan de school. Wij sparen voor een prachtig
natuurlijk schoolplein! We zamelen ook batterijen in op school. De bak
staat bij de ingang. Ook de opbrengst van deze inzamelingsactie komt ten
goede aan het nieuwe schoolplein. Dus graag lege batterijen inleveren op
school. Door inzameling en scheiden van afval leren we de kinderen ook
duurzaam omgaan met gebruikte goederen.
AGENDA
Zaterdag 22 sept. a.s. zijn (oud-) ouders en leerlingen van harte welkom bij het 100-jarig bestaan
van het Hoeksch Lyceum gevierd.
Woensdag 26 september a.s. start de landelijke kinderpostzegelactie. Leerlingen van groep 7 en
8 doen mee en zijn daarom om 12.00 uur uit die dag!
Vrijdag 28 sept. om 11.30 uur afsluiting groene voetstappen week door wethouder van Etten.
Woensdag 3 okt. a.s. start knutselclub Maasdam. Zie de bijlage.
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.

