‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 36

OBS de Pijler
16-07-2020 t/m 04-09-2020

Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

EINDE BIJZONDER SCHOOLJAAR
Wat een schooljaar hebben we achter de rug! Een schooljaar waarin veel is gebeurd, met
hoogtepunten en dieptepunten. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten.
We hebben ons nieuwe gebouw zien groeien. Een absoluut hoogtepunt van dit jaar. Na de
zomervakantie is het echt af, de buitenruimte met de fantastische boomhut, de binnenruimtes, het is
allemaal heel mooi geworden. In dit gebouw waarin we ook kinderopvang bieden, zullen onze
kinderen zich veilig en thuis voelen.
We willen alle ouders en kinderen bedanken voor het fijne
schooljaar. We zijn als school gegroeid met u en de kinderen,
omdat we het samen doen. We hebben ons door de corona
maatregelen heen geslagen en hebben ook daarvan geleerd.
Zo vormen we samen een steeds sterker wordende cirkel van
aandacht en zorg om uw kind heen, waarin alle talenten van
uw kind zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Voor alle ouders die iets betekend hebben voor de school,
hebben we een kleine attentie uitgedeeld na schooltijd.
Ik wens u een hele fijne, zonnige zomervakantie met familie
en bekenden en verwelkom u graag gezond en wel op
maandag 31 augustus a.s. vanaf 8.20 uur bij de poort aan de
voorkant van het gebouw.

VAKANTIEUITJES:
GAAV!
De naschoolse activiteiten van GAAV! vinden deze zomervakantie al plaats in/bij het
nieuwe gebouw en wel op woensdag 12 en 19 augustus van 10.00 t/m 12.00 uur.
Zie ook de flyer in de bijlage.
Opgeven kan via: gaav@ko-dehoekscheschool.nl. Veel plezier allemaal!
HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Deze week hebben de kinderen het Vakantie Doe-Boek meegekregen. Dit ruim 40 pagina's tellend
boek vol met verschillende leuke, leerzame en gezonde opdrachten, uitdagingen en tips voor de
vakantie, is uitgegeven door Hoeksche Waard Actief en is ook online beschikbaar.
https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id/829/vakan
tie-doe-boek

Genoeg te doen in de Hoeksche Waard!
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START op maandag 31 aug. in het nieuwe gebouw IKC de PIJLER
Op maandag 31 aug. a.s. verwachten we de kinderen op Fazant 1. Met ingang van het nieuwe
schooljaar is de school gevestigd in IKC de Pijler. Waar tevens kinderopvang, peuterspeelzaal en
BSO wordt aangeboden. We gaan ervan uit dat de corona maatregelen dan nog steeds gelden. Dat
betekent nog steeds dat ouders niet tegelijkertijd het plein en het gebouw mogen betreden. We
hanteren de huidige afspraken. Dat betekent dat u uw kind afzet bij de poort in het hek. De kinderen
tot en met groep 3 bij de poort aan de voorkant en de kinderen van groep 4 t/m 8 bij de poort aan de
achterkant. Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen gaan. Bij de poort staat een leerkracht
die toezicht houdt. Aan de voorkant staan 2 collega’s, één daarvan kan met een leerlingetje die het
spannend vindt meelopen naar binnen tot bij de juf. Ophalen gebeurt bij dezelfde poorten. Echter de
ouders van de kinderen van groep 1/2 mogen wachten op het plein om hun kind op te halen. We
gaan ervan uit dat ouders de 1,5 m. ten opzichte van elkaar respecteren.
In de kleine pauzes gaan de eigen leerkrachten mee om toezicht te houden. Tijdens de TSO eten
en spelen de kinderen onder toezicht van collega’s of stagiaires. We hopen snel weer te kunnen
werken met de TSO medewerkers, maar willen eerst zelf goed ervaren wat het fijnste werkt voor de
kinderen.

AFSCHEID GROEP 8
Het was een waardig afscheid van groep 8 met de musical en rode loper.
En gelukkig was het heerlijk weer voor groep 6 en 7 om naar Concordia
te fietsen. De rondrit met lawaai
door het dorp was onvergetelijk.
Veel succes op het VO, lieve
groep 8 ers.
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