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WE WENSEN IEDEREEN

JUBILEUM
Vandaag hebben we het 20 jarig jubileum van juf Rianne en juf Stefany gevierd. Zij zijn beiden dit
schooljaar 20 jaar werkzaam op de Pijler. Dit feestelijk moment wilden we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Daarom hebben alle kinderen een traktatie gekregen. Groep 4 en 5 volgen maandag, zij
waren naar het zwembad….. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

ZOEMER = TIJD
We vragen iedereen om mee te werken aan een fijne start van de dag voor de kinderen. Die start
verloopt soepel als de kinderen van groep 3 t/m 8 in de rij gaan staan als de zoemer gaat en ouders
daar afscheid nemen. De kinderen gaan onder leiding van de leerkracht naar binnen.
Als uw kind een keer iets later is, gaat uw kind ook alleen naar binnen, waardoor de lessen zo min
mogelijk gestoord worden. De kinderen kunnen heel goed zelfstandig naar binnen en daarna
onopvallend de klas in gaan. Voor uw kind, de kinderen in de groep en voor de juf is dit de beste
manier, waarmee de minste onderwijstijd verloren gaat. Mocht u een korte boodschap hebben voor
de juf, dan kunt u die doorgeven als zij de rij komt ophalen. Mocht u een langere boodschap hebben
dan is het handig dat u eventueel eerder naar binnen komt, dan pas als de zoemer gaat.
Dank voor uw medewerking. Zo zorgen we samen dat het SNOR zit op de Pijler, ook in 2020!
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De ouders van de leerlingen in groep 1/2 vragen wij ook rekening te houden met de starttijd van de
lessen. U kunt samen met uw kind vanaf 8.20 uur de klas in gaan, dat geeft u de mogelijkheid de tijd
te nemen voor het afscheid. Dan moet het lukken om om 8.30 naar buiten te gaan, zodat ook de
leerkrachten van groep 1/2 om 8.30 uur kunnen starten. Hartelijk dank voor uw medewerking.

BERICHT TYPETUIN
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: donderdag 5 maart 2020
Lestijd: 15:30 tot 16:30 uur
Leslocatie: OBS de Pijler, Fazant 5 3299 BS MAASDAM
Prijs 185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen
zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding
leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin
●
●
●
●
●
●

Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat
langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
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ONDERBOUWBIEB
Elke donderdagochtend van 8.20 tot 8.30 uur kunnen de kinderen uit
groep 3 t/m 5 boeken lenen bij de onderbouwbieb in het halletje bij groep
3/4. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan lezen. Zelf
boeken uitzoeken zorgt daarvoor. Daarom faciliteren we dit graag. Dit lukt
niet zonder uw hulp, hartelijk dank aan de ouders die aanwezig zijn voor
de administratie. Groep 1/2 ruilt de boeken onder schooltijd.
HOOFDLUISCONTROLE
Iedere 2e week na een vakantie worden onze leerlingen op hoofdluis
gecontroleerd. Dat is belangrijk om de verspreiding van hoofdluis tegen te
gaan. Het is ontzettend fijn dat ouders zich hiervoor inzetten. Allen
hartelijk bedankt.
LAMPIONNENOPTOCHT
Oranjevereniging “Prinses Irene” Maasdam
organiseert de jaarlijkse Lampionnenoptocht op
vrijdag 31-01-2020.
Vertrek: 19.00 uur, sporthal Duyvesteijn, Fazant 3,
Maasdam. Graag om 18.45 aanwezig zijn.
Begeleiding door Muziekvereniging Maasmuziek.
Route: de Rivierenbuurt.
Lampionnen en lampjes zijn te koop voor vertrek.
Na afloop is er voor de kinderen frisdrank & chips.
Op 27 april a.s. houden wij natuurlijk ook een
kinderoptocht.
Het thema voor dit jaar is ‘Superhelden”

LEERLINGENRAAD
Vandaag is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. De leerlingen hebben samen
geïnventariseerd wat ze belangrijk vinden voor een fijn schoolplein. Wat voor speeltoestellen,
ondergrond, wie speelt er met wie en waar rondom de school, dat zijn allemaal aspecten die we
meenemen in het uiteindelijke plan voor de buitenruimte. We moeten haast maken met het plan,
want u ziet de nieuwbouw verrijzen. Dat is een grapje uiteraard. Het is wel zo dat de nieuwbouw
voorspoedig en volgens planning verloopt.
Binnenkort gaan we ook met meubelleveranciers aan tafel zitten om ervoor te zorgen dat straks
iedereen er ook qua zit- en werkcomfort prettig bij zit.
Zo kunnen alle kinderen uit Maasdam met plezier naar de Pijler.

