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SCHOOLBRENGWEEK
Volgende week is het de week waarin we ouders en leerlingen oproepen
om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen
of fietsen naar school is:
● Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties,
● Goed voor de verkeersveiligheid bij school,
● Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen,
● Goed voor het milieu,
● en het is nog eens leuk ook!
Per dag houden de leerkrachten digitaal bij hoeveel kinderen te voet, met
de fiets, of op een andere manier naar school komen. Zo maken we
kinderen bewust van het feit dat lopen en fietsen gezond is voor henzelf én goed is voor het milieu.
Bovendien leert u uw kind hoe het zelf deel moet nemen aan het verkeer en maakt u hen zo mede
verantwoordelijk voor het op de juiste manier hanteren van de verkeersregels. Zodat ze aan het eind
van de basisschoolleeftijd zelfstandig deel kunnen nemen aan het verkeer. Immers:
‘Jong geleerd is oud gedaan’.
Zie ook onze facebookpagina @obs de Pijler.

DANKBETUIGING
Het team bedankt iedereen heel hartelijk voor
alle kaarten, bloemen, schrijfsels en andere
vormen van aandacht die de kinderen en u ons
hebben gegeven na het overlijden van juf Imre.
Dat heeft ons erg goed gedaan. Met een fijn
gevoel neemt juf Clarens alle aandenkens mee
naar huis.

VOORSTELLEN
Hieronder stelt onze nieuwe meester zich voor.
Hallo,
Mijn naam is Eric van de Graaf. Ik ben de nieuwe meester voor gym. Ik ben
werkzaam op de donderdag, waar ik de lessen verzorg voor de groepen 3 tot
en met 8. Naast de Pijler werk ik in het speciaal onderwijs. In de loop der
jaren heb ik voor vele scholen en doelgroepen gestaan. Het belangrijkste
vind ik om mensen enthousiast te maken voor de verschillende sporten die
er te vinden zijn. Zelf snowboard, kite en surf ik graag. Ik kijk er naar uit om
komend jaar op de Pijler te werken. Groetjes, Eric
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De Schoolmaatschappelijk Werkster stelt zich hieronder aan u voor:

Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben als schoolmaatschappelijk
werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de
Pijler. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen
over opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde zorgen, anders
dan leerproblemen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp
en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van
korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg
en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het
schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider
van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.
Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. Indien u
een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of
met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. Samen
kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag (even weken) donderdag en vrijdag via
telefoonnummer 06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl
VAN DE WEBSITE VAN DE HOEKSCHE SCHOOL!
……..Ondertussen gaan ook de voorbereidingen op
de nieuwbouw van De Pijler (Maasdam) door, zodat
de eerste paal begin oktober kan worden geslagen en
de oplevering medio 2020 kan plaatsvinden.
De Pijler is het eerste gebouw van De Hoeksche
School dat als Integraal Kindcentrum is ontworpen.
Stichting Kinderopvang De Hoeksche School gaat er
kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang aanbieden.
Het IKC De Pijler krijgt een Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG) dat dus vrijwel alle benodigde
energie zelf kan opwekken. In de warme zomermaanden kan het gebouw worden gekoeld.
De start van de nieuwbouw voor Het Pluspunt wordt begin 2020 verwacht. Ook dat gebouw wordt
Bijna Energie Neutraal uitgevoerd en krijgt koeling. Mooie vooruitzichten!
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WERKWIJZE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Beste ouders/verzorgers,
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Rivas/Careyn zet zich dagelijks in voor het screenen en begeleiden van de
gezondheid, de groei en de ontwikkeling van alle kinderen in uw regio. Er worden gezondheidsonderzoeken
gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. Ook
op de Pijler houden we deze onderzoeken, in groep 2 en in groep 7. Vragenlijsten zijn onderdeel van deze
onderzoeken.
Vanaf 1 september 2017 heeft u als ouder(s) de mogelijkheid om met DigiD en SMS-code (conform wettelijke
afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van het ouderportaal
(https://ouderportaal.jgz-rivascareyn.nl/#!/home).
Hiermee krijgt u toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. Zo bent u medeverantwoordelijk voor het
vullen van het dossier van uw kind. Tevens kunt u in het ouderportaal de groei van uw kind bekijken, neem
gerust eens een kijkje!
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.
- De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van uw kind en controleert het functioneren van de
ogen en het gehoor.
- Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van uw kind, vragen wij u de digitale
vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van uw kind en
worden vertrouwelijk behandeld.
- De leraar van uw kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
- Tot slot krijgen u en uw kind een afspraak bij de jeugdarts.
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.
- De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
- De leraar van uw kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
- Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van uw kind vragen wij u de digitale
vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van uw kind en
worden vertrouwelijk behandeld.
- De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen
aanleiding zijn om u en uw kind uit te nodigen voor een vervolgafspraak.
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U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:
www.careynjeugdengezin.nl/ouderportaal of
https://www.rivas.nl/jeugdgezondheidszorg/ouderportaal/
Zit uw kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijgt u vanzelf een uitnodiging voor het
gezondheidsonderzoek.
Mocht u buiten de gezondheidsonderzoeken om vragen hebben over de groei, gezondheid,
ontwikkeling of opvoeding van uw kind, staan wij uiteraard voor u klaar! Neem gerust contact op!

SCHOOLKORFBAL
Schoolvoetbal is een begrip, maar wist u dat er elk jaar ook een
schoolkorfbal georganiseerd wordt. Korfbalvereniging Oranje
Zwart De Hoekse te Westmaas organiseert dit elk jaar, waarbij
meerdere scholen uit de regio meedoen.
Dit jaar is De Pijler ook uitgenodigd, wat wij erg leuk vinden. Op
donderdag 19 sept. a.s. krijgen de groepen 3 t/m 8 tijdens de
gymles een korfbal clinic. Vervolgens krijgt elk kind een briefje
mee naar huis, om zich eventueel op te geven voor deze leuke
sportieve middag. Ingevulde briefjes kunnen ingeleverd worden
bij de leerkracht.
Het schoolkorfbal wordt gehouden op woensdagmiddag 2
oktober op het sportveld van Korfbalvereniging Oranje Zwart in
Westmaas. Het begint om 13.45 en duurt tot ca.16.00 uur.
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Een groepje moet dus minimaal uit
4 kinderen bestaan. Een 5e erbij is wel gemakkelijk, zodat je een
wissel hebt, maar geen verplichting. Zowel jongens als meisjes kunnen samen in 1 team. Als er
meerdere kinderen uit de klas mee willen doen is het leuk om zelf alvast een groepje te vormen. Dit
graag duidelijk op het briefje vermelden, dan worden de groepjes op die manier overgenomen en
ingedeeld. Is uw kind de enige die mee wil doen, dan kan dit uiteraard ook. De Korfbalvereniging
deelt uw kind dan ergens in, dit kan dan ook bij kinderen van een andere school zijn. De gemaakte
groepjes moeten begeleid worden door een ouder(s) / verzorger(s). Bij de groepen 7 en 8 is dit niet
noodzakelijk, maar wel gezellig.
Aanmoedigen is altijd leuk! Iedereen is welkom! In de kantine kunt u wat drinken en/of eten.
Korfbal is een gemengde teamsport, zowel jongens als meisjes spelen in 1 team. Een aantal
kinderen van De Pijler korfballen bij Oranje Zwart in Westmaas. Elin uit groep 3/4, Lisa en Lars uit
groep 6 en Amber, die vorig schooljaar in groep 8 zat, beoefenen deze sport. Oranje Zwart is een
kleine gemoedelijke vereniging die veel voor de jeugd organiseert.
We hopen op een leuke sportieve middag, waarbij De Pijler goed vertegenwoordigd is.
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Café GEZIeN Hoeksche Waard (HW)
Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert Café GEZIeN HW een bijeenkomst met het interessante
en actuele thema: Prikkelverwerking. De avond begint om 19:30 uur en wordt gehouden in de
huiskamer van De Open Hof aan de W. van Vlietstraat 2a, 3262EA in Oud-Beijerland. Krystle van
Domburg van Ergotherapie Hoeksche Waard geeft een interactieve lezing met veel ruimte voor
vragen, tips en ervaringen. Aanmelden kan via cafegezienhw@gmail.com.
Zie ook bijgevoegde flyer. Wees welkom!
AGENDA
za. 14 sept. (morgen!) is het Open Monumentendag.
In de Hoeksche Waard zijn zo’n 35 monumenten op
deze dag (gratis) te bezoeken en op verschillende
plekken zijn leuke activiteiten. De gemeente heeft een
stempelkaart-actie voor kinderen bedacht. Deze kaart
ligt bij alle deelnemende monumenten en is gratis! De
kinderen kunnen de kaart zelf uitprinten of ophalen bij
de monumenten. Meer informatie is te vinden via:
www.openmonumentendag.nl/comite/hoeksche-waard
do. 19 sept. Korfbalclinic door Oranje/zwart voor groep
3 t/m 8 tijdens de gymlessen.
wo. mid. 25 sept. 13.00-16.00 Boekenmarkt teamkamer
do. 10 okt. Café GEZIeN, zie flyer.
do. mid. 17 okt. 15.00-16.00
Schoolbrede afsluiting 1e Alles-in-1 project voor iedereen
die belangstelling heeft te komen kijken naar wat de
kinderen geleerd en gemaakt hebben. De kinderen geven
uitleg in hun eigen groep, u bent van harte welkom ook bij
andere groepen een kijkje te nemen.
Bijlagen:
● Naast de 2e nieuwsbrief:
● Brief Boekenmarkt
● Flyer Schaatsen Hoeksche Waard
● Flyer Café GEZIeN

Tot volgende week bij de welkomstgesprekken.
We hopen u allemaal te verwelkomen bij de
leerkracht van uw kind.
Uiteraard kunt u ook bij juf Anja binnen lopen.

