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REGULIER ONDERWIJS
Vandaag hebben we 3 weken regulier onderwijs achter de rug, na de corona maatregelen. Daarvoor
hebben we vanaf 16 mrt t/m 5 juni thuisonderwijs gegeven. Hierbij werd een grote inspanning van
ouders gevraagd. Vervolgens zijn we 50% onderwijs gaan geven, wat eveneens veel vroeg van
ouders. Alleen al vanwege het feit dat de om en om lesdagen organisatorisch soms moeilijk in te
passen waren met de eigen verplichtingen van ouders aan hun werkgevers. Gelukkig was er alle
dagen voorzien in noodopvang. Waarbij we in het begin de regels nauwgezet moesten volgen en er
later gelukkig versoepeling kwam.
Deze periode is niet zonder kleerscheuren voorbij gegaan. Was dat wel gebeurd, dan was het heel
bijzonder. Want nieuwe dingen -en deze gesloten school was voor iedereen, school, ouders en
leerlingen nieuw- vragen een aanlooptijd, ruimte en tijd om aan te
passen en vervolgens in verbeterde versie doorgaan. Daarvan was in
dit geval geen sprake. Ook zagen we elkaar te weinig om de relatie op
een natuurlijke manier te onderhouden.
De veranderingen volgden (volledig dicht, 50% open, geheel open,
zonder vrijwilligers, etc.) elkaar in zo'n snel tempo op, dat we alle
energie hebben gestoken in ervoor zorgen dat uw kind zo goed
mogelijk les kreeg. School heeft weloverwogen keuzes gemaakt met
het best mogelijke onderwijs voor uw kinderen.
Wellicht waren deze niet logisch vanuit andere oogpunten of niet
passend of hadden anders gemoeten. Daar zijn wij ons van bewust. Uit
peilingen, onderzoeken en journalistieke achtergrondverhalen is
gebleken dat alle basisscholen zochten naar de meest passende vorm
van deze nieuwe manier van lesgeven, het afstandsonderwijs.
De leerkrachten en ik hebben in de afgelopen maanden via
schoudercom, telefonisch of via mail met ouders gesproken. De uit
deze gesprekken gevolgde verbeterpunten zijn veelal meteen
toegepast. Ons hebben ook signalen bereikt dat er meer punten ter
verbetering zijn.
Dus mocht u, nadat we nu weer in een rustiger vaarwater zijn gekomen door het volgen van het
normale onderwijscurriculum, alsnog willen delen wat u graag anders had gezien, dan horen wij dat
oprecht graag. De directe dialoog tussen leerkracht en/of directeur met ouders is de meest fijne
manier om zaken voor uw kind, ons onderwijs, te verbeteren. Als leidinggevende is het ook mijn
verantwoordelijkheid in gesprek te gaan met collega’s over punten waarvan u vindt dat de leerkracht
anders had kunnen handelen en u vindt dat de leerkracht u niet hoort.
We willen immers allemaal het beste voor uw kind(-eren).
Graag breng ik al het bovenstaande in de praktijk, maar daarbij heb ik uw hulp nodig. Alleen samen
kunnen we het onderwijs op onze school naar een hoger plan brengen. Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet, Anja de Jong, directeur OBS de Pijler.
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WATERFESTIJN
Op de voorpagina van deze nieuwsbrief vindt u een foto met een indruk van de waterspelletjes van
groep 3 t/m 8 afgelopen donderdag. Meester Eric heeft er een heerlijke dag van gemaakt, met
ruimte voor ieders inbreng. Vervolgens kregen de kinderen in de middag nog een lekker ijsje om af
te koelen. Zo zijn we ook deze tropische dagen weer goed doorgekomen. Vanmiddag zijn de
groepen ook weer even met water in de weer geweest. Volgend jaar hebben we een koel gebouw,
hoe heerlijk klinkt dat!

GRONDWERK BUITENRUIMTE
Gisteren, donderdag 25 juni j.l. is de aannemer van de buitenruimte begonnen met het grondwerk.
De tekening van de buitenruimte wordt volledig gerealiseerd. De leerlingenraad heeft deze
tekeningen gezien en was zeer enthousiast. De tekening is tot stand gekomen met input van hen,
over het soort speeltoestellen wat er moest komen.
Het wordt een hoefijzervormig plein om het gebouw heen. Het plein is toegankelijk via 2 poorten,
één aan de voorkant en één aan de achterkant. De poort aan de achterkant gaat gebruikt worden
door kinderen van groep 4 t/m 8 die op de fiets zijn. Want aan de achterkant van het plein en het
gebouw bevindt zich de fietsenstalling. De zijkanten en de voorkant van het plein biedt ruimte aan
een aantal speeltoestellen die oplopen in aantrekkelijkheid voor alle leeftijdsgroepen.
Op het plein komt o.a. een boomhut, een duikelrek, schommels, een waterloop, een zandbak,
een chillhoek, een pannaveld. Grenzend aan iedere groepsruimte komt een patio waar kinderen
uit betreffende groep zelfstandig, maar onder het oog van de leerkracht via de openslaande deuren,
kunnen werken. Of een bewegingsopdracht kunnen doen of onderzoek in de natuur, of.... Met
beukenhaagjes worden de patio's afgescheiden van elkaar en de rest van het plein.
Dit alles wordt omheind door een ijzerenhek, wat afsluitbaar zal zijn. We kunnen niet wachten tot het
gerealiseerd is en u het ook kunt zien. De planning is dat ook dit volledig af is als we starten op
maandag 31 augustus a.s.

MAD SCIENCE
Woensdag j.l. was Mad Science op school om
gastlessen te geven aan groep 4 en 7. In groep
7 gingen de kinderen PH waardes meten en
koolzuur maken. Super knap van groep 7!
Volgend schooljaar komt Mad Science ook
weer naschoolse lessen geven. Aanmelden
daarvoor kan na de voorstelling op school in het
nieuwe schooljaar. In de zomervakantie bieden
zij ook dag- en zomerkampen en andere
activiteiten. Neemt u gerust een kijkje op:
nederland.madscience.org
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Schoolfotograaf
Onlangs zijn er schoolfoto’s gemaakt van uw kind(eren). Ieder kind krijgt begin volgende
week een briefje mee naar huis met daarop een unieke inlogcode. Wanneer u deze
code per ongeluk kwijt raakt, kunt u dit opvragen bij de desbetreffende docent.
Het bekijken en bestellen van de schoolfoto’s gaat heel eenvoudig in de webshop
https://nijsen.schoolfotos.nl. Let op: 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 7 juli bestelt, wordt uw bestelling 13 juli op school afgeleverd. Het is
ook mogelijk om een spoedbestelling te plaatsen. Voor spoedbestellingen en bestelling
vanaf 8 juli worden verzendkosten gerekend. Uw bestelling wordt dan thuisbezorgd.
Zit uw gewenste product niet in de webshop? Vragen, suggesties en verzoekjes kunnen
altijd gemaild worden naar info@nijsenfotografie.nl.
Vriendelijke groet, Tanja Nijsen

TSO aanmeldformulieren
In de bijlage vindt u nogmaals de aanmeldformulieren voor de TSO voor schooljaar 2020-2021.
De papieren versie hebben de oudste kinderen uit het gezin afgelopen week meegekregen. Graag
uiterlijk inleveren vrijdag 3 juli a.s. Via Karin Maijers, die de coördinatie van de TSO doet, krijgt u de
teveel betaalde bijdrage van dit schooljaar teruggestort.
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KINDERRAAD
Afgelopen woensdag heeft Olivier onze school vertegenwoordigd in de Hoeksche School
Kinderraad. Hij heeft daar verteld wat onze school volgend jaar gaat doen in het kader van
‘Weldadigheid’. Volgend jaar meer hierover!! Hij had de meest originele presentatie in de vorm van
een taart. Super gedaan, Olivier. (op de foto staand in het midden)

ONDERBOUWBIEB
Wilt u de boeken van de onderbouwbieb die uw kind geleend heeft uiterlijk vrijdag 3 juli a.s.
terugbezorgen op school in de gele linnen tas. Dit geeft ons de gelegenheid de boeken goed uit te
zoeken en in te pakken voor de grote verhuizing. Dank voor uw medewerking.

MEUBILAIR
We starten in het nieuwe gebouw met een volledig nieuwe inrichting. Er blijft dus veel staan.
Mocht u denken dat er iets van uw gading tussen zit, dan heeft u de mogelijkheid dagelijks (behalve
woensdag) te komen kijken na 15.30 uur. U plakt dan een sticker op iets wat u wilt hebben en komt
dat ophalen op vrijdag 17 juli a.s. U kunt denken aan kasten, leerkracht bureaus en leerlingsetjes.

DEFINITIEVE PLANNING LAATSTE SCHOOLWEEK
-

maandag 13 juli; Musical groep 8 en laatste rapport mee.
dinsdag 14 juli; Afscheid van groep 8.
dinsdag 14 en/of woensdag 15 juli; De leerlingen nemen een kijkje in het nieuwe gebouw.
donderdag 16 juli 11.00-12.00; De kinderen maken kennis met hun nieuwe groepen met
mogelijk weer een kijkje in het nieuwe gebouw.
donderdagmiddag 16 juli; Afsluiting van het schooljaar voor de leerlingen.
donderdagmiddag 16 juli; Bedankmiddag voor de hulpouders, deze zal er anders uitzien dit
schooljaar vanwege het feit dat er geen ouders het plein op en de school in mogen.

Vrijdag 17 juli; Eerste dag van de zomervakantie voor de leerlingen!!!

AGENDA
Wo. 8 juli Juffendag met een superleuk programma om een beetje het gemis van bijzondere
activiteiten vanwege corona goed te maken.
Ma. 13 juli Musical en start laatste schoolweek!
Do. 16 juli Laatste schooldag
Vr. 17 juli Start zomervakantie
Ma. 31 aug. Start nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw als Integraal Kind centrum met
peuterspeelzaal, kinderopvang en Buitenschoolse opvang.
Wo. 7 okt. Officiële opening van IKC de Pijler

