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VOORLEZEN
Vanaf zeer jonge leeftijd voorlezen aan kinderen
is van groot belang om plezier in lezen te krijgen
en te houden, blijkt uit onderzoek. Je verliezen in
een verhaal is een motivator om zelf te willen
leren lezen. Daarom zijn wij ontzettend blij dat
onze boekenjuf Wil wekelijks in de groepen komt
voorlezen. De kinderen, ook die uit de hogere
groepen, hangen aan haar klippen. Zij is altijd op
de hoogte van de nieuwste kinderboeken en
brengt een ruime keuze daaruit mee. Wil,
hartelijk dank. We hopen dat je nog vele jaren op
de Pijler langs komt met je boeken. En
vervolgens op deze manier lezen stimuleert.

SCHOOLREIS
Op de jaarkalender staan 2 data gepland voor de schoolreizen. Omdat dit jaar groep 7 mee gaat op
kamp hebben we aan één datum genoeg voor de schoolreizen van groep 3 t/m 6.
Deze schoolreizen zullen plaatsvinden op dinsdag 30 juni a.s. Meer info volgt te zijner tijd.
Ter completering van dit lijstje vindt u op de jaarkalender dat groep 1/2 zomerfeest heeft op vrijdag 3
juli a.s. en groep 7 en 8 gaan van maandag 11 t/m donderdag 14 mei op kamp.

KENNISMAKING MET HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Sinds een aantal jaar volgen verschillende leerlingen uit groep 8 Pre-VWO lessen op het Hoeksch
Lyceum. Bijna alle VO-scholen met een VWO afdeling bieden deze lessen aan. Dit jaar worden er
voor de eerste keer ook dergelijke lessen gegeven op het Actief College, zij starten met Pre vmbo
techniek.
Pre vmbo techniek geeft leerlingen van groep 8 met een (voorlopig) VMBO advies (basis/BL,
kader/KL en TL/GL/mavo) de gelegenheid om kennis te maken met de drie technische profielen,
te weten: Produceren Installeren & Energie, Bouwen Wonen & Interieur en als laatste Mobiliteit &
Transport.
Het Actief College verzorgt deze 6 technieklessen speciaal voor groep 8 leerlingen op
dinsdagmiddag.
Tijdens de zes middagen volgen de leerlingen 2x een actieve praktische les per profiel. Op 10 maart
2020 zijn leerkrachten van groep 8, samen met de ouders vanaf 15:00 uur van harte welkom om het
pre vmbo op een technisch feestelijke wijze af te sluiten met de kinderen.
Maxim, John, Wies, Amy en Renzo hebben hun eerste les achter de rug en zijn erg enthousiast. Dat
geldt trouwens ook voor Winaya, Olivier, David, Jamie, Kaylin, Devin, Simon en Isa die pre-VWO
lessen volgen. Er stond een foto in het AD Hoeksche Waard over het pre VMBO met leerlingen van
onze school! Dat vonden wij heel cool.
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TAFELDIPLOMA
Om uiteindelijk vlot en handig te kunnen rekenen, moeten bepaalde
sommen geautomatiseerd worden. In groep 3 wordt splitsen onder
de 10 geautomatiseerd. In groep 4 worden sommen t/m 20
geautomatiseerd en in groep 5 moeten de tafels geautomatiseerd
worden. Automatiseren betekent: een leerling ziet, leest of hoort
een som en weet meteen het antwoord. We zijn trots op Levi
omdat hij vóór de 1e helft van het schooljaar afgelopen is, zijn
tafeldiploma met alle tafels heeft gehaald. We hopen dat de rest
van de leerlingen van groep 5 goed door gaat met oefenen en
daardoor snel volgt.

STAKING
Vergeet u alstublieft niet dat we donderdag 30 januari a.s. alle
kinderen gewoon op school verwachten en op vrijdag 31 januari a.s
de school gesloten is. Mocht de opvang op vrijdag problemen
opleveren, dan kunt u zich wenden tot juf Anja.

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 met
medewerking van GAAV en de Typetuin. Informatie kunt u vinden of krijgen op school of via
gaav@ko-dehoekscheschool.nl en https://www.typetuin.nl/aanmelden/start

MUZIEKSCHOOL Hoeksche Waard
Hoe voelt dat een harp bespelen?
Hoe werkt eigenlijk een echt kerkorgel?
Hoe krijg ik geluid uit een trompet?
Dirigeren kan ik dat ook?
Ben ik een alt of een sopraan, een bas of een tenor of misschien een
bariton?
Word ik blij van strijken of van tokkelen? Of ben ik meer een toetsenist?
Heeft u zich dit ook wel eens afgevraagd? Of heeft u een heel andere
muzikale vraag of wens, dan bent u van harte welkom tijdens de open
dagen van Muziekschool Hoeksche Waard. In de bijlage en via
www.muziekschoolhoekschewaard.nl vindt u meer informatie.
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VAKANTIEROOSTER 2020-2021
In verband met de planning van uw vakantie(s) vindt u hieronder het
vakantierooster voor volgend schooljaar.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 voor primair en voortgezet onderwijs

Herfstvakantie

Zaterdag

17-10-2020 t/m zondag

25-10-2020

Kerstvakantie

Zaterdag

19-12-2020 t/m zondag

03-01-2021

Voorjaarsvakantie

Zaterdag

20-02-2021 t/m zondag

28-02-2021

Goede
Vrijdag/Pasen

Vrijdag

02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021

Meivakantie

Zaterdag

24-04-2021 t/m zondag

Hemelvaart

Donderdag 13-05-2021 t/m zondag 16-05-2021

Pinksteren

Maandag

24-05-2021

Zomervakantie

Zaterdag

17-07-2021 t/m zondag

●
●

09-05-2021

29-08-2021

de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het
vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW
de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

AGENDA
Woensdag 29 jan. Eerste workshop GAAV van 13.30 tot 14.30 uur.
Vrijdag 31 jan. Landelijke onderwijsstaking, school gesloten, leerlingen thuis opvangen. Er verschijnt
geen nieuwsbrief.
Vrijdag 31 jan. Lampionnenoptocht vanaf sporthal Duijvesteijn, vertrek om 19.00 uur.
Zaterdag 1 feb. Open dag muziekschool Hoeksche Waard in De 3 Lelies, Puttershoek 11.30-13.30
Donderdag 6 feb. Café GEZIeN Hoeksche Waard, Hoefsmid 1 Oud-Beijerland 19.30 tot 22.00 uur,
bij interesse graag aanmelden via info@cafegezienhw.nl
Donderdag 5 mrt. Start typelessen.

