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STAKING GAAT DOOR!!
Inmiddels heeft u afgelopen week een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd waarom
leerkrachten staken op donderdag 5 okt. a.s. Wellicht ten overvloede, maar ik wil graag alle ouders
op tijd bereiken, is de brief nogmaals bij deze nieuwsbrief gevoegd.
SNOR Op de eerste schooldag, maandag 21
aug. j.l., zijn we gestart met het uitdragen,
voorleven en delen van onze vernieuwde
waarden. Deze hebben we concreet gemaakt
in ‘Het zit wel SNOR op de Pijler’. Op die
maandag is er van alle groepen een foto
gemaakt, met snor uiteraard. Deze foto’s
hebben we laten afdrukken op aluminium in
de vorm van een “fotowall”. Gisterochtend
hebben we met de hele school deze ‘wall’
onthuld op Fazant 1. Hartelijk dank aan Koos
Verheul die deze voor ons heeft bevestigd
aan de muur.
M.i.v. maandag a.s. starten we met het accent op de letter N van SNOR. Die staat voor netjes,
naar behoren in je omgang met anderen en in je omgeving. Ofwel in taal die voor al onze
leerlingen begrijpelijk is; je bent netjes tegen elkaar, je zorgt goed voor je werk en alle materialen
op school. De komende maand staat dit gedrag centraal bij alles wat we doen in en buiten de
groepen. Dat betekent niet dat de andere niet meer van belang zijn. Op deze manier benadrukken
we steeds via een andere invalshoek, hoe we fijn met elkaar omgaan.
De leerkrachten zullen in de klas de letter verder
personaliseren voor hun groep. Dat houdt in dat
de leerlingen praten met elkaar over hun
invulling van netjes en zo de regel passend bij
hun groep maken. Het is fijn als u als ouders
ook thuis met uw kind over deze nieuwe
gedragsregel praat en daarbij de andere regels
ook niet vergeet natuurlijk. Het gedrag van ons,
volwassenen, en onze leerlingen, uw kinderen,
zal blijvend veranderen in positieve zin als we
samen optrekken en dezelfde dingen
verwachten van elkaar en dat ook benoemen.
Zo krijgt ‘Het zit wel SNOR op de Pijler’ inhoud.
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ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE

Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en
andere producten te verkopen. Ook onze kinderen uit groep 7 en 8 doen mee. Ze starten om 12.00 uur!
Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!
Dit jaar sieren de personages van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels.
NIEUW: de bestelapp
Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app
op hun mobieltje de bestellingen op te nemen. Uiteraard kan
ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.
Voor wie gaan de leerlingen op pad?
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het
buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van
kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de
vrouwen- of daklozenopvang wonen. De kinderen zetten
zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.
Ook online verkopen
De kinderen kunnen online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl . Doet uw  kind
mee met de online actie? Dan kunt u een handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter.
#kinderpostzegels
We wensen onze leerlingen heel veel succes! Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl

BOEKENMARKT
Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij
ook dit jaar een kinderboekenmarkt in de week
voorafgaand aan de kinderboekenweek. Vanaf
maandag a.s. kunnen de leerlingen snuffelen in
de hal van het gebouw  op Fazant 1. Ook u als
ouder bent van harte welkom. Een deel van de
opbrengst van de markt komt ten goede aan de
Pijler. Dus wij hopen op een grote opkomst. Op
donderdag kunt u de uiteindelijke bestelling en
betaling doen. Graag tot dan!
LEERLINGENRAAD
Nog een beetje onwennig maar met groot enthousiasme is de leerlingenraad afgelopen week voor
de eerste keer bij elkaar gekomen om te ‘vergaderen’. Één van de afspraken die we met elkaar
gemaakt hebben is dat we vanaf vrijdag 29 sept. a.s. om de twee weken overleg hebben van
15.00 t/m 15.15 uur. We hopen op uw begrip als uw kind dan een beetje later thuis is.
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TEAMBEURS
Stichting Acis en Seminarie voor orthopedagogiek in Rotterdam bieden samen de mogelijkheid tot
het volgen van een Master Educational Needs aan leerkrachten van de basisscholen binnen Acis.
Deze 2-jarige HBO opleiding biedt veel kansen en mogelijkheden voor de leerkrachten om zich te
ontwikkelen op het gebied van onderwijsbehoeften van leerlingen. Tegelijkertijd geeft dat de
scholen, waarvan leerkrachten deel gaan nemen, een kans op het maken van een grote
kwaliteitsslag. Dit omdat leerkrachten zichzelf verder bekwamen, maar vervolgens deze kennis
meenemen naar de collega’s en gaan toepassen in het onderwijs aan uw kinderen. Zo profiteert
het onderwijs op de hele school. De overheid stimuleert deze opleiding door deze volledig te
subsidiëren. Het kost de school niets. Wij zijn dan ook blij dat bij ons op school 4 leerkrachten
gemotiveerd zijn en deze opleiding gaan volgen. Wij wensen hen veel succes met de start in
schooljaar 2018-2019. En we houden u op de hoogte te zijner tijd.
Wist u dat:
● op dinsdagmiddag 26 sept. starten 2 nieuwe cursussen voor jonge kinderen in Klaaswaal.
Waaronder “Muziek voor kleuters”.  Voor meer informatie, zie de bijlage.
● het zaterdag 30 sept. a.s FruitSapdag van Hoeksche Waard Landschap is. Voor meer
informatie: fruitensap@hwl.nl of w
 ww.hwl.nl
● het op dinsdag 31 oktober de jaarlijkse onderwijsmarkt voor ouders en leerlingen uit groep 7
en 8 uit ‘s-Gravendeel, Strijen, Puttershoek en Maasdam is op OBS de Schelf in
‘s-Gravendeel. Meer informatie en het programma volgt via de groepsleerkracht en
schoudercom.
Let op vanaf maandag a.s. staat de NNNNN uit SNOR van Netjes centraal; j e bent netjes tegen
elkaar, je zorgt goed voor je werk en alle materialen op school.

