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VAKDOCENT BEWEGINGSONDERWIJS
We hebben goed nieuws!! Regiekracht heeft iemand gevonden die voor de rest van het schooljaar
de lessen bewegingsonderwijs kan verzorgen op de Pijler. Haar naam is Lianne van Vliet en zij
heeft een ALO bevoegdheid. Dat betekent dat zij bewegingsonderwijs op HBO niveau heeft
gestudeerd. Zij is bevoegd om zelfstandig gymles te geven. Onze eigen leerkrachten zullen ook
aanwezig zijn bij de gymlessen om haar te ondersteunen, leerlingen extra begeleiding te geven of
om te observeren hoe kinderen bewegen of zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Juf Lianne start
volgende week donderdag 8 nov. a.s. Dan maakt ze kennis met alle leerlingen van groep 3 t/m 8.
GAAV
In samenwerking met SKOC organiseert GAAV! voor de
kinderen van Maasdam een aantal te gekke activiteiten!
Samen met je vrienden en vriendinnen mag je je uitleven
bij de activiteit die jou aanspreekt. Als het je leuk lijkt om
mee te doen met één van de onderstaande workshops?
Geef je dan snel op via gaav@skoc-kinderopvang.nl want
voor elke workshop geldt een maximum aantal deelnemers. Je betaalt contant bij aanvang van de workshop.
Woensdag 7 november “Schilderen”
Workshop schilderen in de personeelsruimte om 13:30-15:00 uur voor groep 1 t/m 8.
Kosten? 3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Vind je het leuk om je lekker uit te leven met verf en een schildersdoek? Of wil je graag tips hoe je
een echt schilderij kan maken? Geef je dan op voor de workshop schilderen!
Woensdag 21 november “Bijou atelier”
Workshop sieraden maken in de personeelsruimte om 13:30-14:30 uur voor groep 1 t/m 8.
Kosten? 3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Maak je eigen armband, in een kleur die jij leuk vindt! Ook cool voor jongens!
Woensdag 12 december “Karate”
Workshop sport in het speellokaal van 13:30 tot 15:00 uur voor groep 1 t/m 8.
Kosten? 2,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Maak kennis met deze leuke sport, trek iets sportiefs aan! Zie bijgevoegde flyer
GEVONDEN
De oorbel die vorige uitgave in de nieuwsbrief stond is nog niet opgehaald. Een
zilveren haakje in ringvorm met rose steentje, op te halen bij juf Anja.

TYPETUIN
Vorig schooljaar heeft De Typetuin typelessen gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 op school
volgens het blind typen systeem. In het voorjaar organiseert de Typetuin weer typelessen op onze
school bij voldoende belangstelling, nu voor groep 6, 7 en 8. Maandag a.s. krijgen de leerlingen uit
deze groepen een brief mee waarin u het aanbod nogmaals kunt lezen en kunt opgeven.
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NOG EEN NIEUWE JUF
Doretta Hagoort neemt de vacature voor de PC godsdienstlessen waar, zolang er vanuit de
hervormde gemeente geen dominee is die de lessen kan geven. Doretta is docent GVO/PC in
Westmaas, Strijen, Mookhoek en Heerjansdam. Vandaag, vrijdag 2 november, heeft ze
kennisgemaakt met de school en de kinderen uit groep 5 t/m 8. Op 9 november gaat ze
daadwerkelijk met de groepen kinderen aan de lessen verder op dezelfde tijd als voorheen.
Ze stelt zich hieronder aan u voor:
“Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als docent Protestants-Christelijk Godsdienstig Vormingsonderwijs.
Mijn naam is Doretta Hagoort, ik woon in Rotterdam en geef PC GVO les op diverse scholen in de Hoeksche Waard.
Naast het lesgeven ben ik ambassadeur voor deze lessen in Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik graag in mijn tuin aan het
haken of aan het tuinieren. Ook hou ik van het lezen van boeken en tijdschriften en breng ik graag tijd door met mijn man
en met vrienden. Ik heb er veel zin in om samen met de kinderen aan de slag te gaan met de verhalen uit de Bijbel!
Mocht u graag even een hand schudden en kennismaken, loop gerust even langs.”.

KIJKMOMENTEN
Graag wijzen wij er u op dat we volgende week weer kijkmomenten organiseren. Vorig schooljaar
zijn we hiermee begonnen en hebben we ervaren dat veel ouders dit heel prettig vonden. Op deze
momenten willen we u als ouder laten zien hoe wij met uw kinderen omgaan en hoe wij onderwijs
bieden. Deze momenten zijn niet bedoeld om mee te doen of vragen te stellen. Het gaat puur om
het ervaren van de interactie tussen groep en leerkracht. Heeft u zich nog niet opgegeven via
Schoudercom, dan raden we aan dat alsnog te doen. Veel kijkplezier!
INVALLEERKRACHTEN
St. Acis en onze school zijn altijd op zoek naar bevoegde
leerkrachten die willen invallen. Mocht u iemand kennen
in uw familie of vriendenkring die op zoek is naar een
leuke uitdagende baan als invaljuf of - meester vraag hen
dan alstublieft contact op te nemen met school voor een
kennismaking.
NIET VERGETEN!!:
Ma. 5 nov. Sporten op het schoolplein o.l.v. jong Hoeksche Waard. Deelname is gratis en
opgeven is niet nodig. Je doet gewoon lekker mee na schooltijd van 15.15 tot 16.15 uur.
Di. 6 nov. Hoofdluiscontrole! Vanaf 8.30 uur gaan een aantal ouders o.l.v. Karin Maijers alle
leerlingen op hoofdluis controleren. Alle hulp is welkom. Hartelijk dank aan alle ouders die hierbij
kunnen assisteren.
Wo. 7 nov. GAAV Workshop Schilderen, zie ook bijlage
Do. 8 nov. is het weer ook weer Sporten op het schoolplein, zie maandag 5 nov.
Di. 20 nov. Algemene Ouderavond mmv Halt!, SKOC en info over het nieuwe 4 jarenplan.

Volgende week geen nieuwsbrief ivm de directeuren 2 daagse!!

