‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 29

OBS de Pijler
17-05-2019 t/m 24-05-2019
Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

ALGEMENE OUDERAVOND
Gisteravond was de 2e algemene ouderavond van dit schooljaar. Hoewel er minder ouders
aanwezig waren dan gehoopt, was de opbrengst van de avond waardevol. Het blijkt uitermate fijn en
effectief te zijn om in kleine groepjes, bestaande uit ouders en leerkrachten, van gedachten te
wisselen over de ‘school’. Tijdens deze gesprekken wordt duidelijk wat we van elkaar verwachten en
bedoelen én wat alle geledingen kunnen verbeteren om nog beter onderwijs te kunnen geven aan
onze leerlingen, uw kinderen. Heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en input. Deze avond
gaan we met deze opzet zeker herhalen in het volgende schooljaar.
EINDTOETS IEP
De leerlingen van groep 8 hebben voor het derde jaar achtereen als eindtoets de IEP gemaakt.
Onze groep 8 heeft het fantastisch gedaan. De leerlingen scoorden gemiddeld 85,6. Het gemiddelde
in Nederland was dit schooljaar 81,8. Voor onze school betekent dit resultaat de bevestiging dat wij
structureel kwalitatief goed onderwijs bieden.
De prima resultaten van de laatste jaren, de opbrengsten van gesprekken met ouders tijdens de
ouderavond, maar ook uit andere contacten die we hebben met ouders en externen en de resultaten
van de leerlingvolgsystemen, geven vertrouwen dat de koers die de school onderwijskundig vaart
goed is. Daarbij ook nog in aanmerking genomen dat wij continu werken aan de optimalisering van
ons onderwijs, is dat heel fijn voor uw kind.
LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad heeft elke 2 weken overleg
met juf Anja over allerlei zaken die de leerlingen
bezighoudt en/of de school aangaan. De
leerlingenraad waardeert het enorm als ook
andere leerlingen onderwerpen of items
aandragen die aandacht behoeven. Graag
wijzen zij via de foto hiernaast op de ideeënbus
die bij de voordeur hangt. Iedereen kan daar
briefjes instoppen met vragen, opmerkingen,
ideeën, etc. Dat mag ook anoniem.
De bus wordt regelmatig geledigd.
Wij horen graag van jullie!
MAASMUZIEK
Sinds een paar weken is Maasmuziek 1 x per week in groep 4/5 aanwezig om samen met de
kinderen muziek te maken. De leerlingen leren elke week kennis maken met een andere
instrumentengroep, bijv. koperen blaasinstrumenten, slagwerk, snaarinstrumenten, etc. Uiteindelijk
leert elke leerling een instrument naar keuze bespelen. Als klap op de vuurpijl oefenen ze met de
hele groep een muziekstuk in wat zij aan u zullen laten horen tijdens een uitvoering onder leiding
van Maasmuziek in De 3 Lelies in Puttershoek op 25 juni a.s.
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GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig blijven er kledingstukken achter op school. Dit keer vragen
wij u aandacht voor iets wat er al wat langer ligt, namelijk een 3-delig
kostuum in een kindermaat. Het zou zonde zijn om dit in de kledingcontainer te laten verdwijnen. De eigenaar kan het kostuum ophalen
op school. Er ligt ook nog een bloembroche!
SCHOOLFOTOGRAAF
Onlangs zijn er schoolfoto’s
gemaakt van uw kind(eren).
Ieder kind krijgt a.s. maandag
een briefje mee naar huis met
daarop een unieke inlogcode.
Wanneer u deze code per
ongeluk kwijt raakt, kunt u dit
opvragen bij de leerkracht van uw kind.
Het bekijken en bestellen van de schoolfoto’s gaat heel
eenvoudig in de webshop https://nijsen.schoolfotos.nl.
Gebruik géén www of zoekmachine, maar toets het adres
direct in de adresbalk van uw browser. Broertjes en zusjes
kunnen in de webshop aan elkaar gekoppeld worden.
Wanneer u uiterlijk 2 juni bestelt, wordt uw bestelling 10
juni op school afgeleverd. Het is ook mogelijk om een
spoedbestelling te plaatsen. Voor spoedbestellingen en
bestelling vanaf 3 juni worden verzendkosten gerekend.
Uw bestelling wordt dan thuisbezorgd.
Op woensdag 29 mei zal ik om 8:30 én om 12:15 op school aanwezig zijn voor het beantwoorden
van vragen en/of hulp bij het bestellen van de schoolfoto’s.
Zit uw gewenste product niet in de webshop? Vragen, suggesties en verzoekjes kunnen altijd
gemaild worden naar info@nijsenfotografie.nl.
Vriendelijke groet, Tanja Nijsen
VAKANTIEBIEB
Ook deze zomer gaat de VakantieBieb weer open en staat er een brede selectie van e-books voor
het hele gezin klaar. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb voor kinderen opent op 1 juni. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. Ervaar dat lezen leuk is, ook op Ipad of tablet.
Meer info vindt u op www.vakantiebieb.nl/jeugd
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SCHOOL OP SEEF
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen allerlei
verkeerssituaties geoefend op het plein o.l.v. de
verkeersouders. Dat helpt de kinderen in het ‘echte’ verkeer de
juiste beslissingen te nemen en zo veilig aan het verkeer deel
te nemen. Kijk voor de foto’s op Schoudercom.
Dat oefening en inslijping van de verkeersregels nodig is, blijkt
wel uit het feit dat er ook rondom de school soms onveilige
situaties ontstaan. Bijvoorbeeld omdat kinderen op hun weg
van en naar de fietsenstalling bij Duijvesteijn op de stoep
fietsen, waar andere kinderen lopen. Het helpt als u als ouder
ook uw kind daar op wijst. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle
kinderen uit Maasdam. Dat noemen we dan weer burgerschap;-)
NIET ZO SNOR…...
Opa Koos heeft op verzoek van juf Anja de ‘Het zit wel SNOR op de Pijler’ fotowall van de
buitenmuur gehaald. Het zat namelijk helemaal niet meer SNOR op de fotowall. Er waren hoofden
van personen weggekrast. Kinderen hadden daar last van en kwamen dat een beetje ontdaan
vertellen. Het is niet fijn om iets waar je van houdt vernield te zien. Het is lastig om te achterhalen
wie zoiets doet. Laten we afspreken dat indien iemand iets ziet wat niet in de haak is, dit meldt bij
ouders of bij de juffen. Dan kunnen we in gesprek kunnen met de verantwoordelijken en zit het wel
weer SNOR op de Pijler. Dank voor uw aandacht, begrip en medewerking.
AGENDA
● Vrijdag 17 mei, open trainingen FC Binnenmaas. Ben jij geboren in 2011 of 2012?
En wil jij een keer geheel vrijblijvend trainen onder begeleiding van gediplomeerde en
gekwalificeerde trainers? Dit is je kans! Stuur een berichtje naar
jeugdopleiding@fcbinnenmaas.nl
● Zondag 19 mei, Hoeksche Health Day. Dit is een initiatief van Roparun team 300. Zij willen
door verschillende (sport)aanbieders bij elkaar te brengen geld ophalen voor de Roparun.
Meer informatie in de bijlage HHD bij de vorige nieuwsbrief.
● Dinsdag 21 mei start avond 4 daagse.
● Woensdag 22 mei uitdelen aan de lopers van de avond4daagse. Langs de route staan
weer juffen om de kinderen toe te juichen en iets lekkers uit te delen. Tot woensdag!
● Zaterdag 25 mei, Talentenjacht 'Ponymarkt's Got Talent' in Puttershoek. Aanmelden kan t/m
15 mei via een PB, de link naar het FB-bericht is: http://bit.ly/PonymarktsGotTalent
● 30 Mei Hemelvaartsdag, Tour langs de Boer. Hét agrarische, educatieve dagje uit voor het
hele gezin. Kom kijken, proeven en doen op maar liefst 8 verschillende agrarische bedrijven
in de Hoeksche Waard, 8 molens en museum Hoeksche Waard. Meer info zie bijlage bij
Nieuwsbrief 28.

