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KERSTVIERING
Wat een feest was het op het plein gisteravond na de sfeervolle kerstdiners in de groepen. Iedereen
had zijn best gedaan de heerlijkste hapjes te maken voor de kinderen. De obers voerden hun taken
zeer professioneel uit. De ouderraad ouders hebben samen met anderen fijn geholpen met de
aankleding buiten. Kortom iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft, ontzettend
bedankt, het was één groot feest. En dan sneeuwde het ook nog;-) Meer foto’s vindt u op Scom.

TERUG EN VOORUIT
We sluiten 2019 bijna af en staan aan het begin van een nieuw jaar. Teamleden hebben in 2019
persoonlijk verlies geleden en het team ook. Gelukkig zijn er ook fijne dingen gebeurd voor de
school en daarmee voor uw kinderen. De Nieuwbouw is gestart met het feestelijk slaan van de 1
paal op 1 oktober j.l. We hebben fijne gesprekken met u over de ontwikkeling van uw kind. We
werken aan onze leerkracht competenties middels teamscholing o.l.v. expert Harmen Lindhuis.
We zijn gestart met het project afvalredders en we hebben een ontzettend leuke afsluiting van het
Alles-in-1 project landen gehad. De week van de diversiteit leefde bij de leerlingenraad, vanwege de
deelname van Olivier Deijl aan de Kinderraad van de Hoeksche School. De 1e algemene
ouderavond is weer achter de rug met o.a. een introductie van het Integraal Kindcentrum bij ouders.
Het schooljaar is nog maar 15 weken onderweg en we hebben al zoveel gedaan. Het nieuwe jaar
2020 wordt het jaar van de nieuwbouw. Maar ook van verdere verdieping van ons werk, door samen
met andere experts, namelijk die van de kinderopvang, naar onze kinderen te gaan kijken. We gaan
door met het meest optimaal inzetten van de nieuwe leesmethode Flits en het expliciete directe
instructie model toepassen in ons dagelijks werk. Kortom het zit wel SNOR op de Pijler. Ik wens
iedereen een fijn, gezond, leerzaam 2020 vol plezier en gezelligheid.
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HOEKSCHE WAARD ACTIEF
De kerstvakantie staat weer voor de deur en Hoeksche
Waard Actief organiseert, in samenwerking met lokale
verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en
spel in de Hoeksche Waard. “Wij nodigen alle kinderen uit
de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de vakantietips van Hoeksche Waard Actief. De flyer
met alle activiteiten is bij deze nieuwsbrief gevoegd. Samen laten we kinderen in de Hoeksche
Waard sporten en bewegen. Team Hoeksche Waard Actief, Adriaan Spaans,
Combinatiefunctionaris 06 44307589 | 085
0707347
BERICHT VAN ZWEMBAD de WELLEN
Het nieuwe jaar beginnen met een sportieve
activiteit in Zwembad de Wellen is voor ieder
kind een gezonde uitdaging. Daarom organiseert
Zwem- en Waterpolovereniging ZVS op zaterdag
4 januari 2020 voor kinderen een Oliebollentoernooi. De deelname aan dit event is gratis en
kinderen kunnen zich individueel aanmelden, zie
bijgevoegde flyer. Na afloop krijgen alle
deelnemende kinderen een herinnering.
AGENDA
Kerstvakantie activiteiten Hoeksche Waard Actief Za. 4 jan. Oliebollentoernooi Zwembad de Wellen

Team de Pijler
wenst u en de
kinderen fijne
feestdagen en
een
mooi
2020

