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DAG VAN DE LERAAR
Vandaag is het dag van de leraar. Alle leraren in Nederland
zijn kanjers! Maar onze eigen leerkrachten spannen de
kroon. Dat zijn pas toppers! Daarom zijn ze allemaal
verwend met een klein cadeautje. Immers:
‘Het zit wel SNOR op de Pijler’
KINDERBOEKENWEEK
Inmiddels zitten we middenin de kinderboekenweek. Deze
duurt nog tot 14 oktober a.s. We zijn gestart met de
boekenmarkt. Ook de school heeft boeken aangeschaft
voor de klassenbibliotheken, waaronder Lampje van Annet
Schaap. Geen toeval dat dit boek Gouden Griffel 2018
winnaar is geworden. Ook een boek dat een Zilveren Griffel
heeft gewonnen is door de school aangeschaft. Zo halen
we leuke, maar ook kwalitatief goede boeken in huis voor
onze leerlingen. Meer informatie over genomineerden:
https://www.cpnb.nl/campagnes/griffels-en-penselen-2018
WORKSHOPS SCHRIJFSTER
Maandag 8 okt. geeft schrijfster Sanne de Bakker lezingen en workshops aan alle leerlingen.
Uiteraard hebben we haar uitgenodigd in het kader van de kinderboekenweek. Zij weet op een
enthousiaste manier haar verhalen over te brengen op kinderen, waardoor deze echt gaan leven.
Vervolgens gaan de kinderen o.l.v. Sanne het verhaal verwerken in een workshop. Dat wordt een
leuk begin van de week op maandag! Meer informatie: www.sannedebakker.nl
NIEUW MR LID

Hallo allemaal,
Ik ben Joyce Maijers, moeder van Lisa (groep 3) en Lucas (2 jaar).
Ik ben getrouwd met Jordie, die net als ik vroeger op De Pijler
heeft gezeten. Ik ben begonnen op De Brug, Jordie op De Springplank.
Dit schooljaar treed ik toe tot de oudergeleding van de MR. Ik heb mij
beschikbaar gesteld, omdat ik het belangrijk vind als ouder betrokken te zijn
en mee te denken over bepaalde zaken op en rondom school. Mocht je
vragen of adviezen hebben, of iets onder de aandacht van de MR willen
brengen, hoor ik het graag.
Ter aanvulling op bovenstaand bericht: Juf Susanne van groep 4/5 gaat
het personeelsdeel van de MR versterken. Samen met juf Clarens van
groep 8 en Magret (Fenna gr. 7 en Carlijn in gr. 3) is de MR compleet.
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WIST U DAT:
● Uw kind een brief mee heeft gekregen op di. 2 okt. j.l. waarin de lezing van Marald Mens
beschreven staat. Hij geniet landelijke bekendheid en we zijn er trots op dat hij op De Pijler
komt vertellen over ‘t Kinderbrein. Graag opgave middels het opgave strookje onderaan de
brief. Dinsdag16 okt. is de lezing. Inloop vanaf 19.15 uur.
● Na de herfstvakantie ook de GAAV activiteiten weer
starten. Dit blok zal dat zijn op een aantal
woensdagmiddagen. Het worden workshops rondom de
thema’s sport en kunst. In de nieuwsbrief van 19 okt. a.s.
vindt u informatie over de inhoud en organisatie.
● Op donderdag 11 okt. a.s. er weer een bijeenkomst van
Café Gezien plaatsvindt. Meer info op het bord bij de
ingang van de school.
● De gemeente Binnenmaas een tekenwedstrijd heeft
uitgezet voor alle kinderen. Bij de ingangen van de school
hangen posters waarop de bedoeling wordt uitgelegd. Meer
info op: www.waardmakers.nl
● Er weer verschillende gevonden voorwerpen liggen op de
rode techniektorens bij de ingang, vestjes, een jasje, bekers. Neem aub een kijkje voordat
we het in de kledingcontainer gooien!
● Op maandagavond 15 okt. a.s de informatieavond voor het voortgezet onderwijs gepland
staat voor groep 8. Ouders met kinderen in groep 6 en 7 zijn hierbij ook van harte welkom.
De avond start om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.
● We alweer afscheid genomen hebben van meester Dorus, die de gymlessen voor gr. 3 t/m
8 verzorgde op donderdag. De
organisatie Regiekracht is naarstig op
zoek naar een structurele vervanger.
Die hopen we zo snel mogelijk te
kunnen presenteren. Tot het zover is
zorgen zij wel voor passende
vervanging.
● De blogs op Schoudercom weer actief
zijn. Regelmatig kunt u daar foto’s
terugvinden van de activiteiten die we
op school organiseren.

