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WEEK VAN DE DIVERSITEIT
Afgelopen week stonden alle basisscholen van st. De
Hoeksche School in het teken van diversiteit. Ook bij ons werd
in alle klassen gefilosofeerd over, gesproken over, verwerkt
over anders zijn en anders mogen zijn. Dit was een hele
waarde(n)volle week waarin we elkaar echt gezien en gehoord
hebben.
Olivier Deijl uit groep 8
heeft deelgenomen
aan De Hoeksche
School Kinderraad op
het bestuurskantoor in
Puttershoek. Hij was
daar samen met vertegenwoordigers van
elke Hoeksche School.
Samen hebben ze een rondleiding gehad en zijn met elkaar
in gesprek gegaan over wat het betekent om anders te zijn
of je anders te voelen. Olivier kon goed vertellen over onze
waarden, het zit wel SNOR op de Pijler. Hij kreeg ook nog 2
cadeaus mee voor de school, 2 prentenboeken waarin
diversiteit centraal staat; Koning en Koning en prinses Kevin.
Hij heeft in alle groepen verteld over deze boeken en zijn
ochtend in de Kinderraad. Met elkaar hebben we deze week
betekenis gegeven aan; hoewel we allemaal anders zijn,
hoort iedereen erbij op de Pijler. Dat maakt mij heel trots op ‘onze’ maar vooral uw kinderen.

SINTERKLAAS OP SCHOOL?
We weten het niet zeker, maar we denken dat Sinterklaas
‘s nachts ook wel eens mee komt naar de Pijler met
Ozosnel. Ozosnel vindt het heerlijk in zijn stal, elke dag
zien we dat hij van het brood heeft gegeten of is het water
op. Malle Pietje fopt ons met zijn cadeautjes en de bekers
van Ozosnel hebben een bijzonder plekje gekregen in de
stal. Er gebeurt steeds van alles in de nacht, wat jammer
dat we dat niet kunnen zien…
Hopelijk is het snel 5 december!
Wat een heerlijke tijd voor de kinderen.
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VORMINGSLESSEN
Vorige week las u over de vormingslessen RK, PC en HVO volgen hieronder:
Sinds september zijn we weer gestart met de HVO lessen. Na de eerste lessen die in het kader stonden van
kennismaken zijn we in groep 5/6 gestart met het thema familie. Wie maken er allemaal deel uit van je
familie. Hoort je huisdier ook bij de familie. Zien alle families er hetzelfde uit. Sommige kinderen hebben een
heel grote familie en sommige juist met een heel kleine. Als afsluiting hebben we een soort familiewapen
gemaakt, maar dat was dan wel een persoonlijk wapen van de leerlingen. Ze konden daarin laten zien wat op
dit moment in hun leven belangrijk voor ze is.
Voor de vakantie hebben we zowel in groep 5/6 als in 7/8 het spel wie is de mol gespeeld. Hierin kwam het
aspect liegen aan bod. Mag je liegen, waarom wel, waarom niet. Vind je het moeilijk om te liegen of juist heel
makkelijk.
En nu zijn we bezig met de kinderrechten. 20 november is de internationale dag van de kinderrechten.
Binnen de Humanistische beweging vinden we de kinder(mensen)rechten heel belangrijk. Op allerlei
manieren onderzoeken we welke rechten er zijn en wat deze voor ons betekenen.
In groep 7/8 zijn we na de kennismakingslessen begonnen met een thema dat gekoppeld is aan de
kunstenaar Friedrich Hundertwasser. Deze kunstenaar heeft het over de 5 huiden van de mens, 1. de
mensenhuid, 2.de kleding, 3.het huis, 4.familie, vrienden en land, 5. Het hele milieu. Met elkaar hebben we
een aantal zaken onderzocht inzake familie en wonen. De leerlingen hebben zelf een huis ontworpen waarbij
ze zich in moesten leven in verschillende gezinnen. Een ouder echtpaar, een man in een rolstoel, een één
ouder gezin, een muzikant. Maak een huis waar deze mensen zich thuis voelen.
Ook daar zijn we nu bezig met de kinderrechten. De eerste les ging over het hebben van een eigen identiteit.
Is dit belangrijk en waarom dan. De kinderen vinden het heel fijn om aan elkaar te vertellen wat zij belangrijk
vonden en hoe ze elkaar konden helpen om de ander in zijn waarde te laten en niet direct te oordelen. Sloot
wel erg mooi aan op het thema diversiteit van de Hoeksche School.
Wellicht hadden de kinderen thuis al wel eens verteld over de lessen, maar zo heeft u in ieder geval een idee
waar we met heel veel plezier aan werken. Janette Kranendonk
Dit jaar zijn we de PC lessen begonnen met het verkennen van de Bijbel. De kinderen hebben ontdekt dat de
Bijbel eigenlijk een boek is dat vol staat met andere boeken. Ze hebben geleerd hoe de Bijbel is ontstaan en
waarom dit een belangrijk boek is voor christenen.
De lessen erna zijn we aan de slag gegaan met verhalen uit de Bijbel. Zo hebben de kinderen het verhaal van
de Barmhartige Samaritaan gehoord en hebben zij nagedacht hoe zij andere mensen kunnen helpen, zelfs de
mensen die zij misschien niet zo aardig vinden. Na dit verhaal hebben we een grote sprong terug in de tijd
gemaakt. We hebben verhalen gehoord over reizen, dit sloot mooi aan bij de Kinderboekenweek. In de Bijbel
zijn mensen vaak op reis gegaan. Zo hebben we het verhaal van Abraham gehoord en de speciale
vriendschap die hij had met God. Bij het verhaal van de broers Jakob en Esau hebben we nagedacht over
jaloezie en vertrouwen op een ander. Na de reis die het volk Israël maakte na het nieuwe land, hebben we
het verhalen gehoord over het leven in het nieuwe land. Bij het verhaal van de richter Gideon hebben de
kinderen ontdekt dat iedereen op zijn/haar manier een held kan zijn. Het verhaal van Ruth ging over iemand
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die besloot om bij haar nieuwe familie te blijven, ondanks dat ze het volk van haar nieuwe familie niet kende.
De maand december staat voor de deur en dat betekent dat we langzaam toewerken naar het kerstverhaal.
Hartelijke groet, Doretta Hagoort
AFVALREDDERS PIJL BESCHADIGD
Helaas is de pijl die wijst naar de afvalbak beschadigd. Dat vinden wij niet SNOR. We gaan ervan uit
dat dat geen kinderen van onze school doen. We weten het echter niet. De afgelopen 2 weken zijn
er ook briefjes op het schoolplein aangetroffen die nare boodschappen over de school en onze
leerlingen bevat. We hopen dat iedereen alert blijft op wat er gebeurt rondom de school als de
leerkrachten er niet zijn. Mocht iemand het vervelend vinden een ander aan te spreken op het
gedrag, dan kan er altijd een beroep worden gedaan op de politie. De politie zal vervolgens extra
surveilleren. Als u dingen ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan kunt u dat ook altijd
melden bij juf Anja. Hartelijk dank, zo gaan we samen SNOR om met het gebouw en het plein.
ALGEMENE OUDERAVOND
Dinsdag a.s. is de eerste algemene ouderavond van dit schooljaar.
Deze avond staat in het teken van het te vormen Integraal Kind
Centrum in de nieuwbouw en groepsdruk en wat doet dat met
kinderen/volwassenen. Het laatste onderwerp wordt besproken met u
door medewerkers van Halt. Dinsdagochtend krijgen de leerlingen
van groep 7 en 8 les van de medewerkers van Halt over groepsdruk
en de gevolgen ervan. Het versterkt elkaar enorm als ook u weet wat hierbij van belang is om te
doen, of niet te doen. Samen met uw kind kunt u dit dan op een fijne manier bespreken.
Mocht u zich niet hebben opgegeven, bent u alsnog van harte welkom.
We starten om 19.00 uur in het lokaal van groep 8 met informatie over
het IKC. Om 19.30 uur neemt Halt het over. Cora Labree zal nog wat
langer aanwezig zijn om vragen van individuele ouders te beantwoorden
over de kinderopvang.

AGENDA
Za. 23 nov. a.s. 11.00 uur Aankomst Sint en zijn Pieten in het haventje van Maasdam.
Di. 26 nov. a.s. om 19.00 uur Algemene ouderavond ism Halt! en informatie over de werking van en
opgave voor de dag-, peuter en/of BSO opvang binnen speel- en leercentrum de Pijler.
Vr. mid. 6 dec. a.s. 13.00 uur Sinterklaas aankleding opruimen en aankleden voor Kerst olv OR.
Vr. 20 dec. a.s 8.30 uur alle feestartikelen in de gangen en centrale ruimtes opruimen olv OR.

