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VERDERE HEROPENING VAN DE SCHOOL
Op maandag 8 juni a.s. worden alle kinderen weer alle dagen op school verwacht.
Gisteravond heeft de PO raad een protocol gepubliceerd waarin richtlijnen worden beschreven.
Daarover is vandaag gesproken in het Coördinatieteam noodopvang Hoeksche Waard. De precieze
invulling voor onze school laat nog even op zich wachten. Dit moet namelijk zorgvuldig besproken
worden in het team en met de MR. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat uw kind weer dagelijks
naar school gaat vanaf ma. 8 juni a.s. Volgende week stuur ik u een brief waarin de details staan.

BELANGRIJK!
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag, vrije dag.
Dinsdag 2 juni gaan we verder met de A groepen. De B groepen zien we woensdag weer.
Voor hen vervalt de maandag omdat dat een vrije dag is. De 2 wekelijkse cyclus loopt gewoon door.
Dit kunt u ook terugvinden in de brief die ik u op 4 mei j.l. heb gestuurd.
Live stream
Voor kinderen die helemaal niet naar school kunnen, omdat zij thuis verplicht in quarantaine zitten
vanwege risicovolle gezinsleden ivm corona, hebben de betreffende leerkrachten een live stream
open gezet. Zo konden deze kinderen na zeer lange tijd, toch ook weer fysiek deelnemen aan het
onderwijs op school. Dat deed hen zichtbaar goed. Hopelijk mogen ook zij weer snel naar school.
Schoolzwemmen 2020-2021
De zwemlessen voor de leerlingen in de groepen 4 en 5 gaan ook volgend jaar ongewijzigd door.
De leerlingen die volgend schooljaar in leerjaar 4 of 5 zitten, hebben dan 1 x gymles en 1x zwemles
per week. Zo komen ook zij aan hun 2 uur beweging per week.

NIEUWBOUW
Ra ra wat ziet u hiernaast? Precies!
De eerste stapel verhuisdozen is gebracht door de fa.
Flakkee. U begrijpt wat dat betekent. De verhuizing komt
in zicht.
We streven ernaar in het nieuwe schooljaar te starten in
de nieuwbouw. Er moet nog heel wat gebeuren, dus
zekerheid is er nog niet voor 100 %. Maar als alles meezit
is de eerste schooldag van het nieuwe jaar, maandag 31
aug. a.s., in het nieuwe gebouw op Fazant 1. Dat
betekent tevens dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar van
harte welkom zijn voor dagopvang of op de peuterspeelzaal. Tevens starten we dan met de BSO in het
gebouw. Zoals u vorige week hebt kunnen lezen doen we
dat in een spiksplinternieuw gebouw met nieuw meubilair.
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TEAM IKC DE PIJLER
Daarnaast breiden we ons team uit met
nieuwe medewerkers met kennis van,
ervaring met en affiniteit met jonge en BSO
kinderen. Binnenkort stellen Sabine Lindeman
en Cynthia Monnee zich voor aan u in deze
nieuwsbrief. Hiernaast ziet u hen ook.
Wat klopt er niet aan dit plaatje? Deze
nieuwsbrief zit vol raadsels.
Inderdaad het oude logo van de Pijler is
gebruikt. Overigens is het recente logo ook
gedateerd miv volgend schooljaar, want
daarop staat openbare basisschool.
Uiteraard blijven we dat, maar we bieden
naast onderwijs ook opvang in het nieuwe
gebouw. Dus zal het logo veranderd worden
in Integraal kindcentrum de Pijler.

GEVONDEN VOORWERPEN
Hiernaast een foto met de gevonden voorwerpen van de
afgelopen tijd. Ivm de aankomende verhuizing laten we alles
achter wat we niet meer gebruiken. Dus kijkt u goed en laat u
uw kind zijn/haar eigendommen ophalen aub.

BIJLAGE
Brief over voetbaltoernooi bij FC Binnenmaas op 1 juni
a.s.
Flyer Plezier op school, interessante gratis training voor
kinderen die goed voorbereid naar het VO willen gaan.
UITSMIJTER
“Beste school ooit van me leven en volgende IKC school nog
beter.”

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

OBS de Pijler
29-05-2020 t/m 05-06-2020

Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

TROTS
Hieronder ziet u wat de kinderen allemaal hebben geleerd sinds 16 maart j.l.
We zijn erg trots op onze leerlingen, uw kinderen, we weten zeker dat u dat ook bent.

