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START NIEUWE SCHOOLJAAR
Ontzettend blij en trots is het team van IKC de Pijler. We vonden het erg leuk te starten met
onderwijs en opvang in ons nieuwe gebouw. We merkten dat de kinderen en u het spannend
vonden, net zoals wij! Maar iedereen is enthousiast.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarin plezier, samenwerking,
betrokkenheid en brede ontwikkeling centraal staan. In ons nieuwe gebouw kunnen we een
breed palet aan ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Denk aan presentaties, voorstellingen,
tentoonstellingen, etc. in de centrale hal en het podium.
Dinsdag j.l. zijn we al gestart met een voorstelling van Mad
Sience, om de interesse voor techniek aan te wakkeren.
Maar denk ook aan het vergroten van de lokalen door de
patio buiten te gebruiken voor onderzoek in de natuur, extra
beweegruimte, zelfstandige opdrachten buiten én technieken
die niet zo geschikt zijn om binnen uit te voeren.
Natuurlijk willen we ook dat u als ouder dit alles met eigen
ogen kunt zien, daarom bent u volgende week van harte
welkom volgens onderstaand schema i.v.m. Covid-19.
Dagelijks ontvangen we ouders van 15.30-16.30 uur.
ouders van groep 1/2 en groep 5/6

maandag 7 september

ouders van groep 2/3 en groep 8

dinsdag 8 september

ouders van groep 4/5 en groep 7

vrijdag 11 september

We hopen u allen te verwelkomen in ons nieuwe gebouw.
Mocht u volgende week niet in de gelegenheid zijn, dan bent u van harte welkom het
gebouw en de klaslokalen van uw kinderen, de groepsruimtes voor BSO, dagopvang en
peuterspeelzaal te bekijken op 7 okt. a.s. wanneer de officiële opening is. Het programma
hiervoor volgt de komende weken. RTV Rijnmond is al op bezoek geweest. De reportage
die zij hebben gemaakt is te bekijken via:
https://www.rijnmond.nl/tv/programma/27/Welkom-bij-Rijnmond/aflevering/26672
Rest mij u nogmaals een bijzonder prettig schooljaar te wensen. Waarin we uiteraard
doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. En wanneer we dat niet doen, dan hebben
we het er over met elkaar. Hopelijk tot gauw!
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anja de Jong,
directeur IKC de Pijler
#SNOR
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TSO
De tussenschoolse opvang wordt voorlopig uitgevoerd door de leerkrachten. Dit geeft het
team gelegenheid te ontdekken wat de meest veilige, maar ook fijne manier van organiseren
van het overblijven voor de kinderen is, in dit voor iedereen nieuwe pand en nieuwe plein.
In deze periode verandert er niets aan de coördinatie. Karin Mayers is de coördinatrice van
de TSO. Zij is te bereiken via SchouderCom of via tel.nr. 06-42170688.
U kunt bij haar terecht voor al uw vragen over het overblijven. Maar ook voor aan- en
afmelden van uw kind(-eren), betalingen of kosten. De aanmeldformulieren voor TSO liggen
op school. Deze kunnen op uw vraag meegegeven worden aan uw kind. U kunt deze ook op
school inleveren, dan zorgen wij dat deze bij Karin komen. Mocht er toch nog iets niet
duidelijk zijn omtrent bovenstaande, neem dan gerust contact op met school. Ook in de
jaargids die uw kind heeft meegekregen afgelopen week staat de organisatie van de TSO
beschreven.

MAD SCIENCE
Onze Mad Scientist heeft dinsdag een spetterende Science show
verzorgd voor de kinderen van De Pijler. Wij hopen dat uw
kinderen hebben genoten van de show!
Alle flyers zijn uitgedeeld aan de groepen 3 t/m 8. Op de flyers
staat alle informatie die u nodig heeft om uw kind in te schrijven.
De sluitdatum van de inschrijvingen is 6-9-2020. Wij
informeren u na deze datum over de inschrijvingen.
Hartelijke groet, Mad Science.

SCHOOL OP SEEFNIEUWS
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid!
Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school
gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan
het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet
anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers. Hieronder volgen een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om
de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij ongevallen.
•
Vertrek op tijd naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is gevaarlijk.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
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SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de schoolmaatschappelijk
werker op IKC de Pijler. U kunt bij het schoolmaatschappelijk
werk terecht met vragen die betrekking hebben op 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 Pijler, juf Leontien.
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 juf Leontien.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag (even weken)
via telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl.

SCHOOLPLEIN
Het schoolplein van de Pijler is niet meer semi openbaar (open van 7.00 tot 19.00 uur). In
het verleden en ook recent tijdens het uithuizen van Fazant 5 is gebleken dat er veel
vandalisme voorkomt. De buitenschoolse opvang van de Pijler gebruikt het plein voor en
na schooltijd voor de opvang. Dat het plein na 15.00 uur afgesloten is voor de andere
kinderen vinden ook wij erg jammer. De kinderen van de Pijler zijn jarenlang gewend
geweest na schooltijd heerlijk op het plein te vertoeven. Mogelijk dat de gemeente mee wil
denken met omwonenden en ouders om de kinderen uit de wijk waarin de school staat,
meer te bieden dan dat er nu aan speelmogelijkheden is.

AGENDA
Week van 14 t/m 18 sept. School op Seef Breng
Week en week van de Welkomstgesprekken
Wo. 7 okt. Opening van het nieuwe gebouw
Do. 22 okt. Gaav nodigt de Kunstbus uit (zie de
bijlage)

BIJLAGES
●
●

folder Typetuin
flyer Kunstbus
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