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AFVALREDDERS
Afgelopen donderdag is het team afvalredders bij
elkaar geweest. Deze keer hebben ze met elkaar
besproken hoe we kunnen werken naar een
volledig afvalvrije school. De leerlingen hebben
bedacht dat ze wekelijks gaan meten hoeveel
afval er in de grijze restcontainer gaat. Dan
kunnen we ook vaststellen of we inderdaad
minder afval over houden per week.
Daarnaast gaan zij controleren of er geen
verkeerd afval in de afvalbakken zit die op de
stoep staan, dus ook oud papier en GFT. Als dat
zo is zorgen zij dat het in de juiste bak komt.
We hebben ook afgesproken dat zij hier goed op
letten in de klas en klasgenootjes ook wijzen op
juiste scheiding. Op 5 maart a.s. gaan we kijken of dit tot een betere scheiding en vermindering van
het afval leidt. Zo werken we gestaag toe naar een ‘afvalvrije’ school.

JUBILEUM
Hiernaast ziet u een foto van de 2 jubilarissen. Zowel
juf Rianne als juf Stefany zijn 20 jaar werkzaam op de
Pijler en hebben nu al zin in de komende 20 jaar. Wij
waren blij met de heerlijke traktatie: een lekkere
cupcake met SNOR.

STAKING
Vandaag heeft u via Schoudercom een brief
ontvangen met daarin alle informatie die u voor u
van belang is ivm de landelijke stakingsactie in het
onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s.
Effectief zijn de leerlingen op vrijdag 31 januari vrij.
Donderdag 30 januari verwachten we de kinderen
gewoon op school.
Mocht de opvang op vrijdag problemen opleveren,
dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet, juf Anja
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NA SCHOOLSE ACTIVITEITEN
Binnenkort starten we met typelessen en GAAV activiteiten na schooltijd, mits er voldoende
belangstelling is. Om alle talenten van de kinderen tot bloei te laten komen vinden we het belangrijk
meer te bieden dan alleen het onderwijscurriculum. Daarom zoeken we steeds naar organisaties die
ons aanbod kunnen verbreden en verdiepen. We zijn blij dat we weer een aanbod kunnen doen.
GAAV!
Vanaf 29 jan. a.s. biedt GAAV op woensdagmiddag van 13.30 tot
14.30 uur workshops: rommelkunst via Stichting Kunstbus,
Breakdance via Dansstudio Binnenmaas en Proefjes waarover
meer info volgt. Opgeven kan via gaav@ko-dehoekscheschool.nl
Meer info leest u in de bijgevoegde flyer.
Het leuke aan GAAV! is dat de workshops ook toegankelijk zijn
voor kinderen van buitenaf. Kinderen kunnen op deze manier hun
vriendjes en/of vriendinnetjes uitnodigen om mee te doen.
TYPEYLESSEN
Vorige week heeft u uitgebreid kunnen lezen over de typelessen
voor alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vanaf donderdag 5 maart a.s. van 15:30 tot 16:30 uur.
Opgeven kan via: https://www.typetuin.nl/aanmelden/start

Café GEZIeN HW
Café GEZIeN Hoeksche Waard organiseert op donderdag 6 februari 2020 een bijeenkomst in het
Hoeksch Lyceum, Hoefsmid 1 3263CC in Oud-Beijerland van 19.30 tot 22.00 uur.
Esther Groenewegen van "Als Hechten Niet Vanzelf Gaat" geeft een lezing over het zeer
interessante thema hechtingsproblematiek (en vroegkinderlijk trauma). Esther is internationaal
spreker, auteur, coach en expert op dit gebied. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en helpen
van ouders en professionals die te maken hebben met getraumatiseerde kinderen met
hechtingsproblemen.
Esther weet met enorm veel compassie en inlevingsvermogen het onaangepaste gedrag
van kinderen met hechtingsproblemen te verklaren en waar mogelijk dit gedrag om te buigen naar
liefdevol, respectvol en leeftijdsadequaat gedrag. Zij weet precies wat ouders van deze kinderen
dagelijks doormaken. Zij is zelf ouder van een dochter met deze problematiek. Het belooft daardoor
weer een waardevolle avond te worden. (zie ook bijgevoegde flyer)
U bent van harte welkom. Bij interesse graag aanmelden via info@cafegezienhw.nl

AGENDA
Vrijdag 31 jan. Landelijke onderwijsstaking, school gesloten, leerlingen thuis opvangen.
Vrijdag 31 jan. Lampionnenoptocht vanaf sporthal Duyvesteijn, vertrek om 19.00 uur.
Woensdag 29 jan. Eerste workshop GAAV van 13.30 tot 14.30 uur.
Donderdag 6 feb. Café GEZIeN Hoeksche Waard, Hoefsmid 1 Oud-Beijerland 19.30 tot 22.00 uur.
Donderdag 5 mrt. Start typelessen.

