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FEESTWEEK?!
We kijken terug op een feestelijke week.
Afgelopen dinsdagmiddag werd de eerste paal van de nieuwbouw geslagen. Wat een feest was dat!
De kinderen kregen eerst feestkoeken en iets te drinken en gingen vervolgens achter elkaar, met
bouwhelmen op en ritmestokjes in de hand, richting het bouwterrein. Daar werden we ontvangen
door de wethouder van Onderwijs van de gemeente Hoeksche Waard. De heimachine was net op
tijd in gereedheid gebracht en terwijl we ons op stelden achter het lint werd de eerste feestelijke,
door de leerlingenraad, versierde paal omhoog gehesen. Toen Pip en Maxim het apparaat aan
hadden gezet olv een machinist van het bedrijf klapten de confettikanonnen open en werd het
terrein bedolven onder gouden, zilveren en gekleurde sliertjes. Na afloop hebben de leerkrachten,
samen met de betrokkenen bij de bouw, geproost op een voorspoedige voortgang.

En we vierden gezamenlijk de opening van de kinderboekenweekmet het thema: Reis mee! Veel
kinderen waren met rugzak of koffer naar school gekomen. De groepen 7 en 8 hebben fantastisch
meegedanst en bij de herhaling van het introductie lied konden nog meer kinderen meedansen.

‘Onderwijs van de toekomst
voor het kind van nu’
Nieuwsbrief 5

OBS de Pijler
04-10-2019 t/m 11-10-2019

Fazant 5, 3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

info@basisschooldepijler.nl
www.basisschooldepijler.nl

Vervolgens hebben we ook nog een succesvol korfbaltoernooigehad op woensdagmiddag 2 okt. j.l.
Tien basisscholen en bijna 200 kinderen deden mee aan het schoolkorfbal in Westmaas bij
Korfbalvereniging Oranje Zwart. De Pijler was goed vertegenwoordigd. Groep 3/4 en 5 had een
team. Groep 6 had 2 teams en groep 7 had een team. In totaal 24 kinderen.
Kinderen en begeleiding waren super enthousiast en deden
enorm hun best. Het was een leuke sportieve middag en ondanks
af en toe een bui, was er ook veel aanmoedigend publiek.
In dit eerste jaar dat De Pijler als school mee deed nam het gelijk
een prijs mee naar huis! Elin, Carmen, Quinn en Simon uit groep
3/4 gingen er met de eerste prijs van door uit hun categorie.
De jongens uit groep 6 en 7 wonnen de 2e prijs in hun categorie.
Het was een geslaagde middag! Lijkt het uw kind leuk om mee te
trainen, dan kan dit geheel vrijblijvend op maandagavond van
18.15-19.15 uur op het trainingsveld in Westmaas en na de
herfstvak. in de sporthal in Mijnsheerenland. Ivm de AVG kunnen
niet alle foto’s van de teams in de Nieuwsbrief geplaatst worden.
KINDERPOSTZEGELACTIE 2019
Alle basisscholen in Nederland hebben hun best gedaan met de
kinderpostzegelactie met een hele mooie voorlopige opbrengst
van € 9.358.000!! Ook onze leerlingen van de Pijler hebben
keihard meegewerkt aan dit resultaat. Met een deel van deze
mooie opbrengst zal Kinderpostzegels ervoor zorgen dat
kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang zich er meer thuis
voelen en dat er betere begeleiding voor ze is.
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AFVALVRIJE SCHOOL
Afgelopen donderdag zijn 2 afvalredders per groep voor het eerst
bij elkaar gekomen o.l.v. professor Lamoraal om over oplossingen
te praten die leiden tot afvalvrije school. De kinderen waren
enthousiast en betrokken en hadden goed uitvoerbare plannen.
Over 4 weken
komen ze
weer bij elkaar
om samen met
juf Anja en
Opa Koos
concreet vorm
te geven aan
hun ideeën.

ASSERTIVITEITSTRAINING
Dinsdagavond 29 oktober starten 2 medewerkers van Kwadraad Maatschappelijk Werk met een
assertiviteitstraining voor volwassenen. De training bevat 5 bijeenkomsten en wordt gegeven op het
gemeentehuis in Oud-Beijerland. In de bijlage vindt u de flyer met alle informatie.
INFORMATIEAVOND
Zoals u op de jaarkalender heeft kunnen lezen is er op ma. 7 oktober a.s. een informatieavond op
school over het VO (Voortgezet Onderwijs). Op deze avond krijgen ouders/verzorgers met leerlingen
in groep 6, 7 en 8 informatie over de verschillende soorten en niveaus binnen het VO. Wij nodigen u
voor deze avond van harte uit. De koffie en/of thee staat klaar vanaf 19.15 uur en de avond zal tot
ca. 20.30 uur duren. De informatieavond is in het lokaal van groep 8.
Het lijkt misschien vroeg voor leerlingen in groep 6 en 7, maar uit ervaring weten we dat het heel
prettig is om vast 'kennis te maken' met het Voortgezet Onderwijs. Het grote voordeel is dat er in
groep 6 en 7 nog geen keuze gemaakt hoeft te worden, waardoor het echt gaat om 'een kijkje'
nemen.
Op dinsdag 29 oktober is de scholenmarkt in obs De Schelf in 's Gravendeel van 19.00 - 21.00u.
Deze scholenmarkt wordt jaarlijks georganiseerd en er zijn scholen uit de Hoeksche Waard, maar
ook uit Dordrecht en Zwijndrecht aanwezig met leerkrachten en leerlingen. Ook dit is een aanrader.
AGENDA
do. 10 okt. 19.30 uur Café GEZIeN in Open Hof te Oud Beijerland.
za. 12 okt.World food festival, zie de bijlage bij nieuwsbrief 4.
do. 17 okt. 15.00-16.00 uur Schoolbrede afsluiting 1e Alles-in-1 project.
za. 2 nov. Halloween in Plan Zuid. Meer info. in de Nieuwsbrief van volgende week!

