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KIJKMOMENTEN
Volgende week zijn de kijkmomenten. We hopen veel  ouders te mogen verwelkomen, die
een kijkje komen nemen en sfeer komen proeven in de klas bij hun kind.
Via schoudercom kon u zich opgeven bij de leerkracht. De tijd die u heeft aangegeven is niet
de 10 min. of het kwartier waarachter uw naam staat, maar het hele blokje tijd, vaak een uur.
Wij bieden u dit inkijkje omdat we transparant willen zijn in hoe wij onderwijs geven.
Zo ziet u letterlijk dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Graag tot dan.
SLOT LOEVESTEIN
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 6
een bezoek gebracht aan Slot Loevestein. Dat was
een groot succes. Ondanks dat sommige groepjes wat
later aankwamen vanwege overlast tijdens het verkeer,
hebben de kinderen een boeiende rondleiding gekregen.
En omdat het zo jammer was dat het wat langer duurde
voordat iedereen er was, kregen de kinderen dit keer
zelfs een extra rondje door het kasteel. Het was een
geslaagde ochtend.
BOUW!
Het programma Bouw! staat of valt met de begeleiding.
Als we willen dat het succesvol is dienen kinderen er 4 x
per week, minimaal 15 minuten onder begeleiding mee
te werken. Als school zijn we erg blij dat we opnieuw 2
vrijwilligers bereid hebben gevonden ons hiermee te
helpen. Uiteraard gaan we ervan uit dat u ook thuis uw
kind 2 x per week blijft begeleiden indien uw kind werkt
met Bouw!
ALGEMENE OUDERAVOND MEDIAWIJSHEID 16 nov. a.s.
De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin
je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je
eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze
mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten tot nepnieuws. De manier waarop we ons
online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.
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Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we
elkaar niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern
door te kunnen dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2017
Generatie Media: samen mediawijs.
Van 17 tot en met 24 november worden docenten, professionals, ouders en kinderen opgeroepen
om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze
vaardigheden. Zodat ze elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap kunnen
zetten richting een generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst. Voorafgaand aan deze
week organiseren we op school een algemene ouderavond op donderdag 16 nov. a.s. die plaats
zal vinden in de locatie op Fazant 5. We hopen u die avond te kunnen begroeten om samen met
ons dit gesprek aan te gaan a.h.v. voorbeelden in een presentatie.
POPPENKASTVOORSTELLING
Deze week kreeg ik (juf Anja) een kaartje voor
een poppenkastvoorstelling. Samen met andere
kinderen uit groep 2 en 3 heb ik genoten van het
verhaal van het schaap en de krokodil. Het
verhaal en de kaartjes voor deze voorstelling
waren door de kinderen zelf geschreven.

‘Onderwijs van de toekomst
                      voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 9 OBS de Pijler
27-10 t/m 10-11-2017

Fazant 1 & 5
info@basisschooldepijler.nl
3299 BS Maasdam                                                                          www.basisschooldepijler.nl
F1:078-6761445   F5:078-6763882

Hoera, NINE is geboren !!!

Op vrijdag 20 oktober j.l. is Nine geboren, het
dochtertje van juf Chantal en Sander. De
bevalling is voorspoedig verlopen en het gaat
erg goed met Nine. Juf Chantal en Sander zijn
heel trots en blij met hun prachtige meisje.
We feliciteren hen hartelijk, namens kinderen,
ouders en team.
APP
De afgelopen weken zijn er al diverse foto’s
geplaatst op de blog op schoudercom. Indien u
deze niet kunt zien, wilt u dit dan melden bij
juf. Anja.
Ons advies is om voor Schoudercom de app te
downloaden in de app- of play store. Dan bent
u altijd meteen op de hoogte van plaatsing.

Op de site School op Seef
staat informatie voor ouders,
zowel bij de middelen voor
scholen als op de
ouderpagina. Sinds kort
bieden ze de informatie aan
in de vorm van maandelijks
wisselende tips over bijv. praktische oefeningen en voorbeeldgedrag. Neemt u eens een kijkje.
Wist u dat:
● Het eindelijk bijna Halloween is. Morgen zaterdag 28 okt. worden alle kinderen in
verkleedkleren verwacht voor een enge wandeltocht. Veel plezier allemaal!!
● Volgende week donderdag 2 en vrijdag 3 november Acis weer een directeuren 2 daagse
organiseert en er ook op maandag een cursus voor directeuren is, waardoor de
Nieuwsbrief pas weer over 2 weken verschijnt.
● Op 3 oktober een is cursus gestart over gescheiden opvoeden. De eerstvolgende
bijeenkomst is 14 nov. a.s. U kunt altijd instromen. De flyer is als bijlage toegevoegd.

