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RAPPORTMAPPEN!!!
Op woensdag 22 nov. a.s. krijgen de kinderen hun eerste rapport mee van dit schooljaar. Wilt u er
aan denken de rapportmap mee te geven naar school op maandag, uiterlijk dinsdag a.s. Dank
voor uw medewerking.
POST
Groep 2 is afgelopen week bezig
geweest met het project uit de Wereld
in Getallen: ‘Stuur een kaartje’. De
kinderen zijn met juf Jildau post gaan
brengen naar het gebouw op Fazant 5.
Hiernaast ziet u de de post hangen in
het lokaal van groep 8.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Mijn naam is Maike Breijnaerts. Ik ben de  schoolmaatschappelijk werker op
Basisschool de Pijler.  U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met
vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde
problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk
werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig,
waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening.
Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw
contact met de intern begeleider van de school. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van
het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de
leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via:
Telefoonnummer:
06-55 88 10 46
of per e-mail:
m.breijnaerts@kwadraad.nl
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Café GEZIeN Hoeksche Waard

Het team van Café GEZIeN Hoeksche Waard is druk bezig om de tweede informatieavond vorm te
geven. De avond zal plaatsvinden op woensdag 22 november om 19:30 uur in De Drie Lelies te
Puttershoek. Het thema luidt: "Feestdagen: worden het feestelijke of vreselijke dagen?"
De uitnodiging en korte uitleg vindt u in de bijlage.
De school wil samen met de jeugdteams en de Hoeksche Waardse gemeenten Café GEZIeN HW
op de kaart te zetten, zodat we met elkaar en in verbinding, ouders en/of verzorgers de
ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.
OUDERAVOND MEDIAWIJSHEID
De samenwerkingspartners en wij als
school waren erg blij met de opkomst
op de algemene ouderavond. Het
lokaal van juf Clarens zat met meer
dan 30 personen aardig vol. Er waren
ouders, leerlingen en leerkrachten.
Er is informatie over en weer gegaan
waardoor er bewustwording ontstaat
over de werking van en met social
media. De kinderen en ouders
deelden op een fijne open manier
hun ideeën met elkaar o.l.v. de medewerkers van de samenwerkende partners, te weten; Stichting
Hoeksche Waard Welzijn, St. Overbrugging en de bibliotheek Hoeksche Waard.
NIEUWE WERKPLEK
Met ingang van volgende week zal ik steeds vaker dagdelen op Fazant 5 doorbrengen. Dat maakt
dat Fazant 1 wellicht minder goed bereikbaar zal zijn. Op Fazant 5 staat de telefoon op mijn
bureau. Voor urgente zaken kunt u naar Fazant 5 bellen. Zie nummer bovenaan deze nieuwsbrief.
Mailen of berichten via Schoudercom kan uiteraard ook als iets geen haast heeft.
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FIETSCONTROLE
Op dinsdag 14 nov. j.l. was er een fietsverlichtingsactie op school. We vinden het belangrijk de
kinderen bewust te maken van de gevaren van het onverlicht fietsen. O
 nderstaande link leidt naar
een film waarin wordt duidelijk gemaakt waarom verlichting, reflectie en het dragen van lichte
kleding belangrijk is. Leerzaam, in de klas en thuis!
https://rovzh.us10.list-manage.com/track/click?u=099a949039b71b0d6b3095e7f&id=a86b993c49&
e=88c8c600df

Wist u dat:
● De boeken die weggegooid mochten worden na een grote opruimingsactie op school,
gretig aftrek vonden bij de leerlingen. Hartelijk dank aan de ouders die met dit idee kwamen
en het ook uitgevoerd hebben. De kinderen waren blij met hun boeken. De komende
maanden zullen meer van dit soort acties volgen. Zo ruimen we samen de school op en
wordt er niets weggegooid wat nog gebruikt kan worden.
● Een goede juf volgens de kinderen: “Niet zo heel erg streng moet zijn, maar soms wel bijv.
als iemand niet luistert”.
● Kinderen heel goed weten en zelf kunnen vertellen wat ze nodig hebben, fijn vinden.
● Wij daar als school heel blij mee zijn omdat het ons helpt ons onderwijs zo optimaal
mogelijk in te richten voor ieder kind.

