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SINTERKLAAS
We zijn met zijn allen in afwachting van de komst van
Sint Nicolaas. We vinden het heel spannend of het de
Pieten gaat lukken om ergens af te meren met de boot.
Op de kaart van Nederland die centraal in de hal hangt,
kunnen alle kinderen zien waar de boot met Sint
Nicolaas mogelijk naar toe vaart. De school is vast
prachtig versierd. Heel hartelijk dank, lieve moeders.
Vanaf maandag 23 november mogen de kinderen een
oude schoen meenemen. Graag voorzien van naam!
Want op vrijdag 27 november zetten wij onze schoen op
school.
Verder zoeken we ook een bijzondere stoel, zodat Sint
Nicolaas deftig kan zitten tijdens zijn bezoek aan ons.
Het zou heel leuk zijn als u ons kunt helpen.

MEDIAMASTERS

De groepen 7 en 8 hebben de afgelopen week meegedaan aan de jaarlijkse landelijke
wedstrijd MediaMasters. Het is nu spannend of een van onze groepen wordt uitgeroepen tot
de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’! Want duizenden klassen strijden samen om deze
felbegeerde titel én mooie prijzen. MediaMasters is onderdeel van de Week van de
Mediawijsheid. Het meedoen aan deze wedstrijd zorgt voor bewustwording over het gebruik
van en bespreekbaar maken van de mogelijkheden, maar ook valkuilen en onmogelijkheden
van social media bij leerlingen. Op een voor leerlingen aantrekkelijke manier komt dit aan
bod in de wedstrijd. We vinden dit een belangrijk onderwerp om aandacht te geven.
Fazant 1, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445
www.basisschooldepijler.nl

Email onderwijs: info@basisschooldepijler.nl
Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Nieuwsbrief 10

IKC de Pijler
13-11-2020 t/m 20-11-2020

SCHOOLOMGEVING
Het plein rondom de school wordt alsmaar mooier en
mooier. Vandaag zijn drie bomen geplant in de
uitsparingen in het plein. Het wachten is nu nog op de
beukhaagjes bij alle hekjes rondom de patio’s en de
fietsenstalling. Én een hek wat de fietsjes van de
onderbouwkinderen af scheidt van de rest van het plein,
waardoor zij ook een ‘echte’ eigen fietsenstalling hebben.

GEVONDEN VOORWERPEN
Er ligt een kleine maat spijkerjasje en een blousje!

DE HOEKSCHE SCHOOL INFO
Dit informatieblaadje van stichting De Hoeksche School
komt ongeveer 3 x per jaar uit. De nieuwste versie ziet u
hiernaast. Deze is ook als bijlage toegevoegd én kunt u
op onze website terugvinden.
Op de voorkant staat een artikel van bestuursvoorzitter
Luc van Heeren, die in dit artikel vertelt over de wijze
waarop alle schooldirecteuren van DHS het
Sinterklaasfeest zien en gaan vieren. Dat vinden wij
SNOR. We wensen alle kinderen een prachtig feest.
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KERSTINFORMATIE
Door de huidige omstandigheden rondom Corona moesten wij op zoek naar een
alternatief voor de kerstviering op school. Zoals wij het gewend waren te doen, is helaas
dit jaar niet mogelijk door alle maatregelen.
Samen met de ouders van de ouderraad denken wij een sfeervol alternatief gevonden te
hebben.
Op donderdag 17 december houden wij in de avond een gezellig kerstconcert voor en
door de kinderen van de Pijler. Alle klassen geven een optreden en we vragen tevens of
er kinderen zijn die, op een muziekinstrument, een kerstliedje kunnen en willen spelen.
Als uw kind dit leuk vindt kan hij/zij zich opgeven bij juf Clarens in groep 8, uiterlijk vrijdag
4 december. Helaas kunt u als ouder het concert niet bijwonen, maar wij gaan wederom
proberen een livestream te verzorgen. Na het sinterklaasfeest ontvangt u een bericht op
schoudercom met verdere informatie.
Met vriendelijke groet, de kerstcommissie.

VERKEERSINFORMATIE
Wellicht heeft u aan de voorkant van het gebouw de stapels tegels zien liggen naast de
stoep. Volgende week dinsdag start de gemeente met de herstelwerkzaamheden van de
openbare weg, de stoep en de groenomgeving voor de school. Deze werkzaamheden zullen
de hele week duren en zullen ongetwijfeld gepaard gaan met overlast.
We rekenen op uw begrip en medewerking om er samen voor te zorgen dat de kinderen
veilig bij het schoolplein aankomen. De openbare ruimte wordt gebruikt door ons allemaal,
maar op verschillende manieren, als fietser, voetganger, automobilist. Als we allemaal
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag in het verkeer, is het veiliger voor onze
kinderen.
Op maandagochtend om 8.15 uur komt iemand van de gemeente een kijkje nemen bij de
verkeerssituatie rondom het gebouw. Het voorlopige plan wordt dan bekeken aan de hand
van de huidige situatie. Mogelijke knelpunten kunnen we dan woensdag in de bespreking
van de plannen meenemen. Zodat we zeker zijn van de meest veilige oplossing.

AGENDA
Wo. 18 nov. Jinthe wordt ingezworen als kinderraad
lid! De leerlingenraad en juf Anja ondersteunen haar
daarbij. We krijgen een instructiefilmpje en er wordt
een interview afgenomen door de secretaresse van
het bestuurskantoor. Erg spannend allemaal,
daarom doen we het samen én vanuit de veilige
eigen schoolomgeving. Normaliter zou Jinthe naar
het bestuurskantoor toe gaan om daar haar mede
kinderraad leden te ontmoeten en te leren kennen.
Zo fijn alle hulp, ook van de kleinste handjes>>>
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