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DAG VAN DE LEERKRACHT
Afgelopen zaterdag 5 okt. j.l. was het ‘dag van de
leraar’. Als blijk van waardering voor hun inzet
gedurende het jaar, om uw kinderen te geven wat ze
nodig hebben, kregen alle collega’s een kleine attentie,
maar wél met een grote boodschap: een sleutelhanger
van kralen met aan het eind een gelukspoppetje met op
de kralen het woord kanjer. En dat zijn onze
leerkrachten. Hartelijk dank team OBS de Pijler!
TENTOONSTELLING 17 okt. a.s. 15.00-16.00 uur
We rekenen op u allen, zie de uitnodiging in de
bijlage en de posters op school. Graag tot dan.

MOLENDAG HOEKSCHE WAARD
Op 19 oktober a.s. is er voor de achtste keer de Hoeksche Waardse Molendag. Alle 12 molens in de regio zijn
dan geopend en bij voldoende wind in werking. Van 10:00 tot 16:30 zetten de molenaars en vrijwilligers de
molen deuren weer wagenwijd open en kan iedereen, van jong tot oud, kennismaken met het ambacht van
molenaar en de verschillende soorten molens die de Hoeksche Waard nog rijk is. Elk jaar zijn er
veranderingen te vinden in de diverse molens in de Hoeksche Waard, zoals het inmiddels werkende tweede
paar maalstenen in molen Windlust in Westmaas. De molenaar vertelt u graag meer over dit stukje vakwerk
dat mede dankzij veel vrijwilligers uitgevoerd kon worden. Ook molen ‘t Vliegend Hert te ’s Gravendeel is
weer uit de steigers. Waarom waren deze nodig? Gaan de molens van Piershil en Mijnsheerenland weer
malen? Kortom: molens zijn ‘dynamisch erfgoed’ waar altijd weer iets nieuws te ontdekken valt.
Nieuwsgierig? Kom naar de molens en verwonder u wat er zoal ondernomen is om zowel het cultureel
erfgoed als het immateriële erfgoed (beroep molenaar) in stand te houden in de Hoeksche Waard.
Bakkerijmuseum “De Oude Bakkersschuur” in Maasdam doet ook dit jaar wederom mee. Kinderen kunnen
hier eierkoeken bakken en versieren en krijgen twee molen broodjes mee naar huis. Op diverse molens is er
ook verkoop van broodmeel, pannenkoekenmeel en andere producten. Bij voldoende wind zullen de molens
natuurlijk draaien en wanneer mogelijk ook malen.
Stempels sparen voor gratis pannenkoek
Bezoekers aan de Molendag Hoeksche Waard kunnen op elke deelnemende locatie een stempel sparen. Bij
vijf stempels of meer behaal je een overheerlijke pannenkoek bij restaurant Peter Pan in Mijnsheerenland.
Daarnaast bieden verschillende horeca gelegenheden op vertoon van de stempelkaart tegen een
aantrekkelijke korting een kopje koffie of thee aan. Zie hiervoor de stempelkaart die bij elke deelnemer van
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de molendag gratis te verkrijgen is. Meer informatie over de molendag verschijnt de komende tijd op de
Facebookpagina van de molendag, te volgen op www.facebook.com/molendaghw of via
www.molenshoekschewaard.nl. Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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HALLOWEEN 2019
Beste ouders/verzorgers,
Zaterdag 2 november a.s. is er weer een griezeltocht in Plan Zuid. (speeltuin in de Molenlaan)
De kinderen krijgen na de herfstvakantie een aanmeldingsformulier mee dat weer op school kan
worden ingeleverd.
Aan de hand van deze briefjes kunnen wij een inschatting maken van het aantal kinderen en er zo
voor zorgen dat er voldoende lekkers aanwezig is.
Wij adviseren om pas vanaf groep 3 mee te doen, voor jongere kinderen kan het best spannend zijn.
De kinderen vertrekken in groepjes van uit de speeltuin maar alleen onder begeleiding van een
volwassene. De tocht is volledig op eigen risico.
Wij maken bewust geen melding op onze facebooksite om het zo kleinschalig mogelijk te houden.
Aan u dus ook de vraag a.u.b. geen meldingen te plaatsen over de datum en/of tijdstippen.
Op de dag en avond zelf kunnen we nog wat hulp gebruiken, dus wilt u helpen stuur dan een
berichtje naar fam.de.graaff@upcmail.nl
Deze tocht wordt verzorgd door vrijwilligers. Na afloop wordt een donatie in de heksenketel erg
gewaardeerd.
Dus noteer de datum in uw agenda en ga op zoek naar griezelpakjes want het is leuk als de
kinderen, maar ook de volwassenen verkleed zijn.
Wij gaan er ons uiterste best voor doen om er weer een spannende, gezellige griezeltocht van te
maken.
Tot zaterdag 2 november, team Halloween.
DIERENDAG
In groep 7 vonden de
leerlingen het nog erg leuk
om een knuffel mee te
nemen naar school ter ere
van dierendag. Dat was
vorige week vrijdag, het eind
van onze ‘feestweek’.
Meenemen van knuffels was
voor sommige groepen een
beetje teveel. Er was wel
aandacht voor dierendag in
iedere groep.

AGENDA
Morgen World food festival, zie de bijlage bij nieuwsbrief 4!!!!!

