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MAD SCIENCE
Afgelopen maandag was de laatste bijeenkomst van Mad Science
van dit schooljaar. Op 6 maandagen op rij, na schooltijd, hebben
de aangemelde leerlingen kennis opgedaan over proefjes,
technieken en natuurkundige wetten. Ze hebben geleerd door te
doen, uit te proberen, te testen, etc. Kortom proefondervindelijk
leren hoe de natuurwetten in elkaar steken.
Op de techniekdag in het voorjaar komt Mad Science weer
gastlessen verzorgen voor groep 4 en groep 7. We zien er al naar
uit. Intussen is ook Opa Koos weer gestart met de technieklessen
aan groep 5, 6 en 7. Ook qua techniek zit het wel SNOR op de
Pijler.

KUNSTBUS bij de BSO
Nog meer naschools aanbod hebben we gehad deze week.
Gisteren was Ankie Winkelman met
haar kunstbus bij de Buitenschoolse
Opvang.
Dat was hem dan, de allerlaatste
workshop vanuit StichtingKunstbus!!
En wat voor een, de kinderen leerden
hun naam schrijven in graffiti. Nog
best een kunst om dat te doen

.

OPROEP
Wie kan de ouderraad en school
helpen met het versieren van de
hal voor het aankomende 5 dec.
feest. Het versieren staat gepland
voor vrijdag 13 nov. a.s. vanaf 8.30
uur. ‘s Middags kan ook!
Als u kunt helpen is dat heel fijn. Wilt
u zich opgeven via Schoudercom bij
juf Tessa, zodat we weten hoeveel
ouders we kunnen verwachten ivm
de corona maatregelen. Enorm
bedankt vast namens alle kinderen
van IKC de Pijler.
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KIJKMOMENTEN
De jaarlijkse kijkmomenten, die dit schooljaar gepland stonden in de week van 9 t/m 13
november, gaan helaas vanwege de corona maatregelen niet door. Hopelijk kunnen we u
in de toekomst zeker weer sfeer laten proeven en het didactisch handelen laten ervaren
en zien. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn voor u, omdat u zich wellicht, nu
school in principe verboden terrein is voor ouders, verheugd had op het nemen van een
kijkje in de klas van uw kind. Maar we gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze
beslissing in het belang van ons aller gezondheid.

INDIËHERDENKING
De jaarlijkse gemeentelijke Indië herdenking, die gepland stond op
18 sept. j.l., is vanwege corona niet doorgegaan. In het kader van
goed burgerschap vinden we het belangrijk hier aandacht aan te
besteden bij onze leerlingen.
Daarom zijn vanmiddag de leerlingen van groep 8 naar Puttershoek
gefietst om daar, bij het door ons geadopteerde Indië monument, te
herdenken wat oorlog doet met ons allen.
Het past bij onze kernwaarden; betrokkenheid en
verantwoordelijkheid, om de leerlingen deelgenoot te maken van
onze gezamenlijke geschiedenis, zodat zij opgroeien met de
gedachte dat we dit niet meer willen. Zij zullen een bloemstuk
leggen namens IKC de Pijler voor de gevallenen tijdens de oorlog in Indië.

VLUCHTELINGENWERK
De ouders van de kinderen van
groep 1-4 hebben vaker kans op
contact met ouders van
vluchtelingenkinderen op het
schoolplein. Of als hun kinderen
met elkaar speelafspraken maken.
Indien sommige ouders deze
ouders willen helpen met het
wegwijs maken in hun dorp, dan
kan dit heel goed onder
begeleiding van VluchtelingenWerk
Hoeksche Waard.
Als vrijwilliger krijgt de ouder uitleg
en ondersteuning hierbij van de teamleider en andere vrijwilligers van VluchtelingenWerk.
Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage.

AGENDA
Vrijdag 6 nov. a.s. staat een ontruimingsoefening gepland.
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