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DIGITALE VAARDIGHEDEN EN MEDIAWIJSHEID
Maandag jongstleden hadden de kinderen een extra vrije dag.
Dat gaf hen de gelegenheid na te genieten van het feest van
Sinterklaas, wat we op school vierden op vrijdag 4 dec. en
wellicht werd het in het weekend thuis gevierd. Op het IKC
draaiden de teamleden gewoon door. De kinderopvang deed
dat met BSO en dagopvang en het onderwijsteam met een
studiedag.
Centraal op deze studiedag stond het onderwerp
mediawijsheid en digitale vaardigheden. In 2023 is dit een
onderdeel van het onderwijscurriculum. Dat betekent dat
iedere school in Nederland hier een beredeneerd aanbod over
aanbiedt. Omdat het een groot ontwikkelingsgebied omvat,
heeft De Hoeksche School een expert aangetrokken die alle basisscholen begeleidt in het
maken van de juiste keuzes, passend bij het onderwijs en de populatie van iedere
afzonderlijke basisschool. Marvin Reuvers van de Rolfgroep is deze expert, die ons heeft
meegenomen in de wereld van digitale vaardigheden. Volgende keer gaan we deze
vaardigheden een plek geven in ieder leerjaar zodat een doorlopende leerlijn ontstaat.

KERSTCIRCUIT
Alle kinderen gingen afgelopen woensdag ochtend heerlijk aan de kerstknutsel. In de
groepen kwamen verschillende technieken aan bod. Hier ziet u een voorbeeld van
oliepastel op zwart papier. Wat een mooi effect
geeft dat. Natuurlijk brandde er een haardvuurtje
en klonk fijne kerstmuziek op de achtergrond.
Wat is dit toch een gezellige tijd voor de kinderen
van het IKC. Op Schoudercom vindt u meer foto’s
van deze geslaagde ochtend.
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VAKANTIEROOSTER
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Zaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021
Kerstvakantie
Zaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag
15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie
Zaterdag 23-04-2022 t/m zondag 08-05-2022
Hemelvaart
Donderdag 26-05-2022 t/m zondag 29-05-2022
Pinksteren
Maandag 06-06-2022
Zomervakantie
Zaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022
● de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het
vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW
● de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

OPROEP OVERBLIJFKRACHTEN
Overblijven bij IKC De Pijler.
“Ik zal mij even voorstellen:
Ik ben Marjolein Mustert. Mijn dochter zit in groep
6, mijn zoon is net naar de middelbare school.
Omdat er een tekort aan overblijfkrachten is, ben
ik sinds kort begonnen met overblijven.
Om even voor 12:00 uur sta ik samen met nog 2
overblijfkrachten op het schoolplein. De kinderen
van groep 4 t/m 8 komen dan buiten spelen. Mijn
dochter vindt het geweldig dat ze mij tussen de
middag ziet, iets kan vragen en even kan
knuffelen. Zelf ervaar ik hoe zij op het plein met
de andere kinderen omgaat en hoe de andere
kinderen op haar reageren, waardoor wij thuis
makkelijker kunnen praten over de dingen die op
school gebeuren. Ik heb er nu gezichten en ideeën bij. Om half 1 laten we de kinderen
naar binnen gaan waar ze met de leerkracht eten. Vanaf 12:30 komt groep 1 t/m 3 naar
buiten om te spelen. Daar blijf ik dan nog even bij assisteren (ondertussen is er iemand
langsgekomen voor een lekkere kom soep of iets anders warms). Om 12:50 ga ik naar de
poort om de kinderen die thuis hebben gegeten binnen te laten. Het is best gezellig,
onderling met de overblijfkrachten, maar zeker met de tijd die je met de kinderen hebt.
Voor het overblijven krijg ik een vergoeding van € 7,50 per keer en voor het overblijven
van mijn dochter hoef ik deze dag niet te betalen.”
Lijkt het u leuk om onze groep te versterken, dan bent u van harte welkom. Voor meer info
kunt u contact opnemen met de TSOcoördinator: Karin Maijers tel.nr. 06-42170688.
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INFO TYPETUIN
In de bijlage bij Nieuwsbrief 13 vindt u een brief waarin alle informatie staat over de start
van de nieuwe typecursus op woensdag 10 maart 2021 om 14:30 uur. De cursus is vooral
geschikt voor de leerlingen die in groep 6, 7 of 8 zitten.
Inschrijven voor 1 januari 2021 betekent voor ouders/verzorgers een aantrekkelijke korting
op de cursusprijs. Hoe u kunt inschrijven vindt u in betreffende bijlage bij Nieuwsbrief 13.

BSO aanbod
Inschrijven voor het BSO programma van IKC de Pijler in de kerstvakantie via:
https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/2020/11/23/kerstvakantieprogramma-2020/
Alle kinderen van het IKC zijn van harte welkom. #SNOR

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
De kerstvakantie staat weer voor de deur.
Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking
met lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en spel in de Hoeksche
Waard waarvoor alle kinderen uit de Hoeksche Waard uitgenodigd zijn om deel te nemen.
U vindt de flyer in de bijlage.

AGENDA
Do. 17 dec. Kerstfeest op school in de avond met liedjes, lekkers en optredens!
We verwachten de kinderen uit groep 1/2, 2/3 en 4/5 tussen 18.15 en 18.30 op school. Zij
komen langs het hek aan de voorkant naar binnen. De kinderen verzamelen in hun eigen
lokaal. Om 18.35 uur start het concert in de hal. U kunt meekijken via de livestream.
Het ophalen van de leerlingen van groep 1 t/m 4 (de 6 gr. 5 kinderen uit groep 4/5 blijven!)
kan tussen 19.15 en 19.30 uur op het plein aan de voorkant.
De kinderen van groep 5/6, 7 en 8 kunnen naar binnen komen tussen 19.15 - 19.30 uur via
de achteringang. Zij mogen meteen een
plekje in de hal zoeken. Het concert van
groep 5 t/m 8 start om 19.35 uur met na
afloop een discofeestje tot 20.30 uur. Voor
kinderen die dit niet willen is er ook een
film. Het ophalen van groep 5 t/m 8 kan
tussen 20.30 - 20.45 uur bij het hek achter.
Als uw kind na afloop alleen naar huis mag
gaan, moet u dit doorgeven aan de
leerkracht van uw kind. De kinderen
mogen in principe pas gaan als ouders of
anderen die hen komen ophalen er zijn.
Vr. 18 dec. Continurooster tot 14.00 uur
voor gr. 5 t/m 8. Gr. 1 t/m 4 tot 12.00 uur
Aansluitend start de kerstvakantie! Op maandag 4 januari 2021 starten we weer.
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