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EINDE GROENE VOETSTAPPEN WEEK!!!

Vandaag hebben wij de landelijke groene voetstappen week ook op onze school afgesloten.
Wethouder Van Etten vertelde dat de leerlingen van groep 8 de meeste groene voetstappen bij
elkaar hebben gespaard. Dat betekent dat zij zo veel mogelijk te voet, op de fiets, steppend,
skatend of op een andere manier zonder CO2 uitstoot naar school gekomen zijn.
De kinderen hebben hun ouders gestimuleerd wat vaker voor de fiets te kiezen om hen naar
school te brengen. Hoe mooi is dat. Jong geleerd is oud gedaan!
We zijn er vooral trots op dat alle kinderen zo bewust bezig geweest zijn met duurzaamheid, het
klimaat en ons milieu deze week. In de verschillende groepen is hier aandacht aan besteed.
Groep 1/2 heeft bijvoorbeeld een blote voetenpad gelopen.
De kinderen hebben nagedacht over belangrijke vraagstukken omtrent het
klimaat. Daarover hebben ze met hun klasgenoten gesprekken gevoerd en
vervolgens hebben ze interessante vragen aan de wethouder gesteld.
De leerlingen van groep 8 hebben een keykoord ontvangen omdat zij de
winnaar waren. De leerlingen uit groep 4/5 hebben een presse papier in de
vorm van een grote knijper gekregen omdat ze winnaar waren van de
gouden voetstappen. Maar eigenlijk zijn we allemaal winnaar als we ons
bewust blijven van het belang van een gezonde leefomgeving.
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HET SNOR VRIENDEN BANKJE
Het vriendenbankje van Fazant 1 is uiteraard mee verhuisd naar
Fazant 5. Inmiddels is het ook voorzien van een SNOR. Nu kan het
weer gebruikt worden. Wil je spelen maar heb je niemand om dat mee
te doen, dan zit je op het bankje en zien anderen dat. Zo weet een
ander dat je een speelgenootje zoekt en word je vanzelf gevraagd door
een ander. Het zit wel SNOR op de Pijler

KINDERBOEKENMARKT
Deze week was het ook boekenmarkt op de Pijler. Kinder- en
jeugdboekwinkel De Giraf uit Dordrecht leent ons jaarlijks een deel van hun
collectie uit voor een week.
Zo kunnen alle leerlingen van de Pijler in de week voorafgaand aan de
Kinderboekenweek al snuffelen aan nieuwe boeken en kennismaken met
de mogelijke winnaars van gouden en zilveren griffels en penselen.
De boeken, die voorheen in de hal van Fazant 1, geëtaleerd werden,
hebben dit schooljaar een plaats gekregen in het speellokaal van de
kleuters. Omdat het
goed weer was, konden
zij lekker buiten spelen.
Alle groepen zijn samen met de juf op bezoek
geweest bij de boekenmarkt. De kinderen
maakten wensenlijstjes én er werd een
wensboek voor de groep gekozen.
Op donderdag kon er gekocht worden. De
kinderen kwamen met papa of mama langs
om hun lijstje in te leveren. Uiteindelijk is er
voor € 1150,- gekocht. Een deel van de omzet
komt ten goede aan de school en wordt
besteed aaaan........boeken voor de
schoolbibliotheek uiteraard.
MEDEDELINGEN
● Dinsdag 2 okt. a.s. brengen de oudste kinderen uit het gezin een brief mee, waarin u kunt
lezen hoe u zich kunt aanmelden voor de lezing van Marald Mens op 16 okt. a.s.
● Inmiddels zijn we 4 weken onderweg, maar is er nog geen HVO docent gevonden voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. Het dienstencentrum doet haar best om iemand te vinden die
deze lessen kan geven op onze school.
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SCHOOLKORFBAL
Een aantal kinderen van onze school spelen korfbal bij
Oranje Zwart de Hoekse in Westmaas. Elin uit groep 2,
Lisa en Lars uit groep 5 en Amber uit groep 8. Afgelopen
woensdag werd daar een schoolkorfbaltoernooi gehouden
en hebben Lisa en Lars een eigen groepje gevormd met
Levi en Ruby uit hun klas. Met de groene t-shirts van De
Pijler aan en prachtig weer, begonnen ze sportief aan de
wedstrijden die telkens 10 minuten duurden. In totaal
hebben ze 8 wedstrijdjes gespeeld en een mooie 3e
plaats behaald. We zijn enorm trots op hen. Hartelijk
gefeliciteerd met de 3e plek.
Lijkt het uw kind ook leuk om deze teamsport te spelen?
Ze mogen een aantal keer gratis mee trainen. Voor
informatie kunt u naar www.oranjezwartdehoekse.nl
HALLOWEEN
Beste ouders/verzorgers,
Zaterdag 27 oktober is er weer een griezeltocht in Plan
Zuid (speeltuin in de Molenlaan).
De kinderen krijgen binnenkort een aanmeldingsformulier mee, dat op school kan worden
ingeleverd. Aan de hand van deze briefjes kunnen wij een inschatting maken van het aantal
kinderen en er zo voor zorgen dat er voldoende lekkers aanwezig zal zijn.
Wij adviseren om pas vanaf groep 3 mee te doen, voor jongere kinderen kan het best spannend
zijn. De kinderen vertrekken in groepjes vanuit de speeltuin, maar alleen onder begeleiding van
een volwassene. De tocht is volledig op eigen risico.
Op de dag en avond zelf kunnen we nog wat hulp gebruiken, dus als u wilt helpen meld dit dan
aan bij Sonja Jongkoen, Sylvia van Steensel of stuur een mailtje naar fam.de.graaff@upcmail.nl .
Deze tocht wordt verzorgd door vrijwilligers, net als vorig jaar zal aan het einde van de tocht de
heksenketel weer klaar staan voor een eventuele donatie.
Dus noteer de datum in uw agenda en ga op zoek naar griezelpakjes, want het is leuk als de
kinderen, maar ook de volwassenen, verkleed zijn.
Wij gaan er ons uiterste best voor doen om er weer een spannende, gezellige griezeltocht van te
maken. Tot zaterdag 27 oktober. Team Halloween.
AGENDA
Woensdag 3 okt. a.s. start knutselclub Maasdam.
Donderdag 11 okt. a.s. Café Gezien, zie de bijlage.

