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VERLOOP VAN DE HEROPENING
We zijn blij en trots op de kinderen dat de heropening van de school soepel is verlopen. Zowel u als
de kinderen hebben zich de nieuwe routines, zoals afscheid nemen bij het hek, snel eigen gemaakt.
Dat is fijn, want dat geeft ons ruimte om ons te richten op datgene wat ons hoofddoel is: uw kind
goed onderwijs geven.
Deze week hebben we vooral aandacht gehad voor: hoe zitten de leerlingen in hun vel, wat heeft de
periode thuis met hen individueel en als groep gedaan? We hebben weer een veilige schoolomgeving
gecreëerd. De volgende vraag die we ons stellen is: waar zitten mogelijke hiaten in de ontwikkeling?
Welke leerlingen zijn gegroeid zoals verwacht, welke leerlingen minder, en welke misschien meer? Deze
inzichten gaan we gebruiken om hierop het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te passen en zo elke
leerling gelijke kansen te blijven bieden. Wij vinden het heerlijk dat onze leerlingen er weer zijn en we
krijgen van de kinderen terug dat ook zij het fijn vinden dat ze weer naar school mogen, een uitzondering
daargelaten natuurlijk ;-)

NIEUWBOUW
De bouw van het nieuwe gebouw verloopt voorspoedig ondanks corona maatregelen. Dat is
ontzettend fijn, want ons huidige onderkomen gaat aan alle kanten rammelen. We streven er nog
steeds naar om in het nieuwe schooljaar te starten met IKC de Pijler in het nieuwe gebouw. Of dat
gaat lukken is nu lastig te zeggen. We weten immers niet hoe de maatregelen rondom corona zich
zullen ontwikkelen. Duimt u allemaal met ons mee! Het wordt wel heel mooi in ieder geval. Naast het
feit dat het gebouw helemaal nieuw is met alles erop en eraan, gaan we ook werken met nieuw
meubilair en nieuwe ICT voorzieningen. We zijn goed voorbereid op de toekomst én daarbij houden
we zorgvuldig rekening met het milieu, door o.a. de zonnepanelen, de warmtepomp, het sedumdak.
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HUISWERK
Nu de school weer opgestart is, krijgen onze leerlingen weer onderwijs van de leerkracht. Dat
betekent dat we geen onderwijs meer op afstand geven, waarbij u als ouder de rol van leerkracht op
u moest nemen. De kinderen krijgen nu huiswerk mee. Dit huiswerk is echter niet vrijblijvend. Dit is
voor een deel het inoefenen van de instructie die de kinderen op school hebben gehad, maar ook
nieuwe lesstof wordt als huiswerk opgegeven. Het helpt uw kind als u even de tijd neemt om uw kind
hulp te bieden bij het opstarten. Dus samen kijken wat de inhoud van het werk is en afspraken
maken over wanneer het werk gemaakt wordt. Dat biedt uw kind structuur, houvast en zorgt er
daarmee voor dat uw kind het belang van het maken van dit werk beter begrijpt. Hierdoor zal uw
kind het werk zorgvuldiger maken. Hartelijk dank voor uw medewerking.

BOUW!
Ook Sem uit groep 3 heeft zijn BOUW! diploma behaald.
Van harte gefeliciteerd Sem, we zijn trots op je! Super
goed gedaan.

NOODOPVANG
Ouders die werken in de vitale beroepen kunnen nog
steeds een beroep doen op noodopvang.
Ook kinderen in bijzondere situaties kunnen in sommige
gevallen opgevangen worden op school.
U kunt via de directeur een aanvraag doen voor
noodopvang op de dagen dat uw kind(-eren) volgens het
rooster niet naar school komt.

BIJLAGE
Een brief van het
bestuur met daarin
informatie voor u. We
vragen u deze
zorgvuldig door te lezen.

AGENDA
Do. 21 t/m zo. 24 mei Hemelvaartvakantie
Maandag 25 mei starten we weer met de A groepen.

UITSMIJTER
“Het is leuk dat we de nieuwe school gaan bouwen”

