‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 31

OBS de Pijler
07-06-2019 t/m 14-06-2019
Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

KAMP GROEP 8
Aan alles komt een eind, zo ook
aan het kamp van groep 8.
Maandagochtend hebben we de
leerlingen van groep 8 met alle
groepen uitgezwaaid en nu zijn
ze lekker aan het bijkomen van
alle avonturen die ze hebben
beleefd. Het was weer
fantastisch, mede dankzij de
hulp van de begeleidende
ouders. Hartelijk dank daarvoor!
En uiteraard dank aan de
leerkrachten die de kinderen
alle dagen begeleid hebben en
de teamleden die een steentje
hebben bijgedragen aan de
bonte avond met hun
aanwezigheid dan wel optreden.
GASTLESSEN MONDHYGIËNE
Vandaag geven Qurin van der Veer, moeder van Quinn uit groep 3 en Levi uit groep 5, en Leonie
Brok, moeder van Jack uit groep 4, gastlessen ‘mondhygiëne’ aan de leerlingen uit alle groepen.
Alle leerlingen leren hoe zij hun gebit het best kunnen
onderhouden door hun tanden op de juiste manier te
poetsen. De kinderen zijn onder de indruk en hebben
inderdaad veel geleerd. Goed poetsen is een kunst op zich.
Qurin en Leonie hebben dat op een zeer aantrekkelijke
manier overgebracht met hulpmiddelen die ze hebben
meegebracht uit hun praktijk. De kinderen hebben ook nog
diverse materialen meegekregen, dus het tanden poetsen
zit bij deze helemaal SNOR.
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 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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TYPELESSEN
Met nog één les te gaan komt er ook een eind aan de
typelessen die leerlingen van onze school hebben kunnen
volgen na schooltijd op school via ons na-schools aanbod.
We wensen de leerlingen veel succes bij hun afronding.
Volgend jaar zullen we dit aanbod voortzetten bij voldoende
deelname.
AFSLUITING BRIDGELESSEN
Op maandagavond 27 mei j.l. hebben de leerlingen die
gebridged hebben een certificaat en een cadeautje
ontvangen op de bridgeclub in De 3 Lelies. Het bridgen is
door de leerlingen omarmd, zij hebben er veel plezier in
gehad, maar ook veel van geleerd. Liam Helderop is 1e
geworden van de zogenaamde ‘drive’ die ze tijdens de
afsluitende les met elkaar hebben gespeeld. Van harte
gefeliciteerd Liam.
BERICHT VAN DE KNUTSELCLUB
Sinds 2 jaar verzorgen wij als hervormde kerk een knutselmiddag voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Helaas loopt het aantal vrijwilligers op dit moment snel terug.
Wie weet zijn er mensen bereid ons te helpen zodat wij de knutselclub kunnen blijven doorzetten.
Meer informatie vindt u in de bijlage.
AGENDA
● Lekker lang
weekeinde ivm
Pinksteren. Tot
dinsdag 11 juni
allemaal!!
● Een korte
nieuwsbrief deze
week, daardoor
ruimte voor een
foto van een
optreden van de
‘echte’ K3 op de
bonte avond van
groep 8.

