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SCHOOLFOTO’S
Afgelopen maandag heeft uw zoon/dochter een briefje mee naar huis gebracht met daarop een
unieke inlogcode om de schoolfoto’s te kunnen bestellen. 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 via de webshop https://nijsen.schoolfotos.nl.
Broertjes en zusjes kunnen in de webshop aan elkaar gekoppeld worden.
Wanneer u uiterlijk 2 juni bestelt, wordt uw bestelling 11 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 a.s. zal de schoolfotografe, Tanja Nijsen, om 8:30 én om 12:15 uur op school
aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en/of hulp bij het bestellen van de schoolfoto’s.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Donderdagochtend 23 mei j.l. fietste
groep 7 o.l.v. de juf naar Puttershoek om
daar met leerlingen van andere scholen
uit de buurt het praktisch verkeersexamen
af te leggen. Uiteraard onder het toeziend
oog van ouders en andere hulptroepen,
die zich verdekt hadden opgesteld. Om te
kijken of de leerlingen met inachtneming
van de verkeersregels deelnamen aan het
verkeer. Vandaag hebben de
leerlingen de uitslag gekregen.
En iedereen is geslaagd. Wat
een topprestatie van onze
leerlingen. Dit komt namelijk
zelden voor. Van harte
gefeliciteerd allemaal!!
EINDTOETS IEP
Wellicht heeft u uit de media vernomen dat een werkgroep van het ministerie van Onderwijs en
Wetenschap een fout heeft gemaakt m.b.t. de adviezen op de landelijke eindtoetsen. Waaronder de
eindtoets IEP, die wij afnemen in groep 8. Door deze rekenfout zijn landelijk een groot aantal
adviezen hoger uitgevallen dan werkelijk het geval is. Ook op onze school is dit bij een aantal
leerlingen gebeurd. Gelukkig heeft dit geen effect op de keuze van de voortgezet onderwijs school
waar deze leerlingen heen willen. De fout ligt dus niet bij Bureau ICE, die de IEP uitgeeft. Voor het
gemiddelde van de school heeft het geen effect. We hebben het dus gewoon erg goed gedaan!
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AVONDVIERDAAGSE
Afgelopen woensdag stonden een aantal juffen weer klaar om de lopers van de Pijler iets lekkers
aan te bieden tijdens de avond 4 daagse. Dit werd zeer gewaardeerd, ook door de ouders die
meeliepen. Succes allemaal vanavond tijdens de slotetappe.
NK STOEPRANDEN
Het team van Hoeksche Waard Actief is dit jaar uitgekozen om als één van de 30 gemeenten uit
Nederland de voorrondes van het NK Stoepranden te organiseren, hoe gaaf is dat! Als er een
LO-docent van Regiekr8 (tevens de organisatie achter Hoeksche Waard Actief) bij u op school
werkzaam is, dan is het stoepranden deze week al aangeboden in de gymlessen als kennismaking
met de sport.
In totaal organiseren we 6 voorrondes voor verschillende leeftijdscategorieën. In de bijlage ziet u
een poster waar dit alles op vermeld staat.
Inschrijven voor een van de voorrondes gaat via www.hoekschewaardactief.nl, en kan vanaf 20 mei.
Daar staat uiteraard ook nog veel meer informatie beschreven dan nu op de poster staat. Vanuit
iedere voorronde gaan er twee deelnemers door naar de landelijke finale op zondag 22 september
2019 in Amersfoort, waar de strijd om het Nederlands Kampioenschap Stoepranden verder gaat.
Wilt u een korte indruk van dit jaarlijkse evenement? Klik dan even op de aftermovie van het NK van
2018. (https://www.youtube.com/watch?v=rNA1eLICF-g)
Hartelijk dank! Adriaan Spaans
Combinatiefunctionaris
06 44307589 | 085 0707347
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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
GEVONDEN VOORWERPEN
Het 3 delig kostuum is inmiddels opgehaald! Waarvoor dank.
Echter er liggen weer nieuwe gevonden voorwerpen,
waaronder een sleuteltje. Zie foto. Alles is op te halen bij juf
Anja. Indien de eigenaren zich niet melden gaat het naar de
eerlijke vinders...
AGENDA
● 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
● Maandag 27 mei a.s. uitreiken van de prijzen van de
gespeelde drive aan de leerlingen die deelgenomen
hebben aan de bridgelessen op school. Dit zal tijdens de wekelijkse clubavond zijn in De 3
Lelies in Puttershoek vanaf 19.30 uur. Veel plezier!
● Volgende week sluiten we de schoolweek af op woensdag 29 mei a.s. met de jaarlijkse
techniekdag. De leerlingen uit groep 4 en groep 7 krijgen een workshop van Mad Science.
Alle andere groepen gaan in de klas met techniek aan de slag.
● 30 Mei Hemelvaartsdag, Tour langs de Boer.
Hét agrarische, educatieve dagje uit voor het hele gezin.
Ga kijken, proeven en doen op maar liefst 8 verschillende
agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard, 8 molens en
museum Hoeksche Waard.
● Volgende week donderdag 30 mei is het Hemelvaart,
ook de dag erna zijn de kinderen vrij.
● Op maandag 3 juni zien we elkaar dan weer na een extra
lang weekeinde thuis en zwaaien we met zijn allen groep 8 uit,
die dan op kamp gaat. Juf Annemarie en uiteraard juf Clarens
gaan mee, evenals een groepje hulpouders. We wensen groep 8
heel veel plezier. Juf Jacqueline vervangt juf Annemarie in gr. 6.
● Op woensdag 5 juni is het bonte avond op kamp.
Leerkrachten sluiten dan ook aan en wellicht treden er
onbekende gasten op…. Het wordt een mooie afsluiting.

