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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!!
Met veel plezier hebben de leerkrachten afgelopen maandag de kinderen en ouders ontvangen
met een SNOR. Het was leuk om te zien dat ook kinderen en ouders nog wisten dat we met
snorren zouden beginnen. De afgelopen week hebben we al volop gebruik gemaakt van onze
nieuwe afspraken; Samen, Netjes, Open en Rustig. Ook de BSO en TSO gaan gebruik maken van
deze afspraken. Zodat we ze allemaal voorleven voor onze kinderen en ze daardoor op den duur
vanzelfsprekend zijn in ons gedrag naar
elkaar en anderen. Hier ziet u nog wat
foto’s van het hijsen van de vlag door
Sanne, Naud en Dex. Zij zijn de oudste
en jongste leerlingen van de school.

Tot 24 sept.staat de S van Samen centraal:  Je helpt elkaar, je speelt samen en leert van elkaar
VERHUIZING
Dit schooljaar gaat  in het teken staan van de verhuizing van Fazant 1 naar Fazant 5. Zodat we
SAMEN echt één school vormen in één gebouw. We houden u op de hoogte van de vorderingen.
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SCHOOLGIDS EN OUDERKALENDER
Afgelopen maandag heeft uw oudste kind bij ons op school, de nieuwe schoolgids en de papieren
versie van de ouderkalender mee naar huis gekregen. De ouderkalender is terug te vinden op
Schoudercom en de nieuwe schoolgids wordt ook gepubliceerd op de website. Ze houden we u
vanaf dag 1 op de hoogte van wat er speelt op school.
In de schoolgids kunt u heel veel informatie vinden over hoe we op de Pijler werken, wat onze
voornemens zijn en huishoudelijke afspraken over gymkleding e.d. U kunt dit het gehele schooljaar
als naslagwerk gebruiken. Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om u vragen hierover te stellen.
Via de Nieuwsbrief houd ik u uiteraard ook op de hoogte van schoolontwikkelingen.
WELKOMSTGESPREKKEN
In de week van 4 september vinden de welkomstgesprekken plaats. We gaan ervan uit dat u
allemaal reageert op de uitnodiging die de leerkracht(-en) van uw kind binnenkort via Scom naar u
zal sturen. Wij zijn van mening dat deze gesprekken de start zijn van een fijne relatie tussen
leerkracht en ouder, waarbij uw kind centraal staat. We hebben u informatie nodig, ieder jaar weer,
want u bent de expert op het gebied van uw kind, wij op het gebied van onderwijs. En zo stemmen
we het best mogelijke traject voor de optimale ontwikkeling van uw kind op elkaar af.
Voor de welkomstgesprekken plaatsvinden krijgt u via Scom een PowerPoint toegestuurd waarin u
kunt lezen over de lesstof en bijzondere activiteiten die dit leerjaar worden aangeboden in de
groep van uw kind. Mocht u daar vragen over hebben of nadere uitleg wensen dan kunt u dit
tijdens de welkomstgesprekken aankaarten. We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Naar binnen gaan van de kinderen op F1

Nu we begonnen zijn hebben we gemerkt dat het fijner is dat de kinderen van groep 4 ‘gewoon’ op het plein
spelen voor schooltijd totdat de zoemer gaat om 8.25 en 12.55 uur. Vervolgens gaan zij in de rij staan en
komt juf Imre of Lotte ze ophalen. De kinderen van groep 3 mogen wel door hun ouders naar binnen
gebracht worden vanaf 8.20 uur. Dit geldt tot de herfstvakantie. Daarna gaan ook zij in de rij naar binnen olv
de juf als de zoemer is gegaan. Uiteraard mogen de kinderen van
groep 1 en 2 het hele jaar door hun ouders naar binnen gebracht
worden. Echter voor alle groepen geldt dat ouders om half 9 afscheid
moeten nemen want dan starten de lessen.
Voor beide locaties geldt dat we niet willen dat honden mee naar
binnen gaan. We merken dat steeds meer ouders zo’n gezellige
viervoeter aanschaffen. Ook wij vinden dat erg leuk, maar niet mee
in het schoolgebouw aub. We bedanken u voor uw medewerking en
begrip.
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TUIN EN SPEELPLEINEN
We zijn ontzettend blij met de hulp van de opa van Isa uit groep 6, Koos Verheul. Dankzij hem ziet
het plein en de tuin op beide locaties er picobello uit. Zelfs in de vakantie kwam hij langs, zodat we
maandag op een keurig verzorgd plein konden starten. Ook voor andere klusjes mogen we altijd
een beroep op hem doen. Heel hartelijk bedankt namens alle kinderen en leerkrachten.We hopen
dat hij ons nog lang blijft helpen met dit soort werkzaamheden.
PLUSKLAS VRIJDAG
Dit schooljaar draait de plusklas op vrijdagochtend. Juf Leontien is bezig met de voorbereidingen
voor de opstart. Binnenkort worden de leerlingen en ouders geïnformeerd.
ADRESLIJSTEN
Ook hebben alle kinderen een lijst mee naar huis gekregen om belangrijke contactgegevens te
updaten. Daarom vragen wij u vriendelijk deze lijst bij de leerkrachten in te leveren. Mocht u er nog
niet toe gekomen zijn dit te doen, dan kan het maandag ook nog. Hartelijk dank voor uw
medewerking.
JUF ESTHER
In de vakantie heeft ons het bericht bereikt dat de man van juf Esther, van de plusklas en groep 4
en 6 vorig schooljaar, zeer plotseling en onverwacht is overleden. Namens de Pijler hebben
collega’s een bloemstuk gestuurd en persoonlijke condoleances overgebracht. Wij hadden Esther
na haar afscheid van de Pijler, een andere wending van haar leven toegewenst. Dit bericht wilden
we met u delen, juist omdat juf Esther zolang aan de school verbonden is geweest.
Vergeet u aub niet:
● Maandag 28 aug. a.s. start Mad Science weer. We wensen de kinderen veel plezier.
● Ma. 28 aug. is de eerste ouderraadvergadering. U bent  van harte welkom de raad te komen
versterken.
● Di. 29 en wo. 30 aug. is er weer hoofdluiscontrole, respectievelijk op F1 en F5.
● Wo. 30 aug. van 14.00-16.00 is het afscheid van juf Joke ivm haar pensionering.
● We kunnen nog begeleiding voor het leesprogramma BOUW! gebruiken.
● Als het goed is werkt juf Chantal nog 3 weken en dan nemen we afscheid van haar, zodat zij
zich in alle rust kan voorbereiden op de komst van haar kindje.
● De mand in de hal van F1 zit vol met gevonden voorwerpen. Kijkt u ze nog eens na.
Binnenkort gooien we alles weg.
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