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DWERGENFEEST
Er werd gisteravond erg slecht weer
verwacht. We dachten daarom dat ons
leuke feest in het water zou vallen. Maar
de kinderen van de klas vonden dat erg
jammer en kwamen zelf met het idee het
feest op school te organiseren in plaats
van verspreid over de wijk rondom school.
Zonder wandeling buiten, maar wandelen
in de school. We verzamelden gewoon
om 18.30 uur in de klas. De kleuters
mochten daar met 1 ouder/begeleider
naar het verhaal van Maarten luisteren.
De anderen mochten naar de
lerarenkamer, waar juf Anja het verhaal
voorlas. Daarna gingen we in 2 groepen door de school en sloten af met drinken en een lekker
koekje. Het was een verrassend, gezellig en knus dwergenfeestje. We bedanken de ouders en
leerlingen van gr. 8 die geholpen hebben voor, tijdens en na het feest heel hartelijk. Mede dankzij
hen was het zo’n succes!

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
EEN VOORJAAR VOL LEUKE ACTIVITEITEN!
De narcissen staan in bloei, het is weer lekker lang licht en we kunnen weer lekker naar buiten!
Hoeksche Waard Actief organiseert, samen met vele verenigingen en aanbieders een programma
vol sport en spel in de Hoeksche Waard. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om in
de voorjaarsvakantie mee te doen aan de verschillende activiteiten.
In de bijlage de flyer met een greep uit wat er zoal te doen is. Veel plezier allemaal.

NIEUWSBRIEVEN De Hoeksche School
Er is weer een nieuwe info De Hoeksche School Onderwijs uit. De papieren versie is verkrijgbaar op
school. Digitaal is deze terug te vinden op de website van school en in de bijlage. De Hoeksche
school kinderopvang heeft ook een nieuwsbrief. Hierin vindt u bijvoorbeeld de volgende
onderwerpen:
● Informatie pedagogisch coach
● Observatielijsten
● Regeling ruiltegoed
● Medicijnformulier
● Oudercommissie
Neem gerust een kijkje op de website www.dehoekscheschool.nl
Mocht u uw kind al willen aanmelden voor de kinderopvang, peuterspeelzaal of BSO dan kunt u
contact opnemen met juf Anja of via onze website www.basisschooldepijler.nl
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Groep 8 naar Erasmus Universiteit
Gisteren is groep 8 naar de Erasmus
Universiteit geweest. Ze hebben daar
een college gevolgd over de gevolgen
van reclame.  'Hebben, hebben, hebben';
Hebberigheid en andere onbedoelde
effecten van reclame door dr. Suzanne
Opree. De leerlingen hebben geleerd
wat voor soorten reclame er zijn en
welke invloed deze heeft. De meeste
kinderen vonden het saai maar wel
leerzaam! Even leek het erop dat de
excursie niet door kon gaan, maar dat is
toch goed gekomen. Hartelijk dank aan
alle chauffeurs naar Rotterdam.
Hiernaast nemen de leerlingen even pauze tussen twee colleges door, want het is hard werken zo’n
college.

GOEDE DOELEN ACTIE
Woensdag 19 feb. j.l. hebben alle groepen
een actie van het WereldNatuurFonds
afgerond. In het kader van
'Toekomstkunde' van het WWF hebben de
kinderen les gekregen over Australië, de
branden en de gevolgen voor mens en
dier, met name de koala's. De kinderen
hebben meningen gedeeld, stellingen
besproken, filmpjes gekeken en
werkbladen gemaakt. Dat heeft hen veel
kennis opgeleverd over zichzelf, de natuur
en de toekomst van de aarde. Uiteindelijk
hebben zij allemaal een kaart geschreven
met engelse tekst voor de brandweermannen in Australië die de branden
hebben bedwongen. De reden dat we de
kaarten nu pas verzenden heeft te maken
met het feit dat de brandweermannen nu pas de tijd hebben om deze berichten uit de hele wereld én
Maasdam te lezen. We zijn erg trots op onze leerlingen vanwege deze actie. Dit past bij SNOR!
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GAAV
Na de vakantie zijn er nog twee workshops, op 4 en 11 maart, "proefjes". Er zijn genoeg
aanmeldingen. Dus beide workshops gaan door. Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus wilt
uw kind alsnog deelnemen, dan kan dat. Opgave via gaav@ko-dehoekscheschool.nl
VOORLEESWEDSTRIJD
Woensdagmiddag 19 februari was het
eindelijk zover: 16 kanjers van kandidaten
streden in de Burgerzaal in Oud-Beijerland
om de titel ‘voorleeskampioen’ van de
Hoeksche Waard, als voorronde voor de
Nationale Voorleesdagen in onze regio.
Na een spannende middag kon de jury de
winnaar bekend maken: Ninthe Schenk mag
zich voorleeskampioen van de Hoeksche
Waard 2020 noemen en zal de gemeente
vertegenwoordigen tijdens de kwartfinale van
de Nationale Voorleeswedstrijd op 25 maart
in Hellevoetsluis. ‘Onze’ Sophie, uiterst rechts
op de foto, eindigde op de 2e plaats. Super goed gedaan Sophie, van harte gefeliciteerd!!

SCHOUDERCOM
Zoals u allen weet werken we op school met het ouderportaal Schoudercom. Dit is een heel handig
instrument om praktische boodschappen met elkaar te delen, bijv. dat een leerling naar de dokter
moet of dat een leerkracht ouders vraagt om te rijden naar een uitje, de wekelijkse nieuwsbrief en
algemene brieven of mededelingen van de directie. Maar ook super leuke blogs over activiteiten.
Indien een leerkracht een gesprek wil met u of andersom u in gesprek wilt met de leerkracht, geven
wij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek. Uiteraard hebben wij begrip voor ouders die lastig vrij
kunnen maken overdag ivm verplichtingen op het werk. Dan maken we graag een telefonische
afspraak, zodat we toch mondeling met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dit is de reden dat
het team en ik liever niet op inhoudelijke boodschappen reageren, maar u altijd zullen uitnodigen
voor een gesprek. Wij rekenen op uw medewerking en begrip en maken graag tijd voor u.

AGENDA
Wo. 11 mrt. Meespeelochtend in gr. 1/2 voor alle geïnteresseerden in Maasdam, zie de bijlage.
Let op: ipv. 12 mei a.s. komt de schoolfotograaf op dinsdag 19 mei a.s.
UITSMIJTER
Als uitsmijter een uitspraak van een leerling (uit de leerlingen tevredenheidslijst veiligheid):
“Het is een hele leuke school en ik heb geen opmerkingen ga zo door”.

