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SINTERKLAAS OP BEZOEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag was het eindelijk zover. Sinterklaas was uitgenodigd, maar zou hij ook komen? 
Hij werkte immers thuis. Vol verwachting gingen de kinderen van de onderbouw naar de 
centrale hal om op bankjes en matjes, op 1,5 m. van elkaar, plaats te nemen. Ze zongen 
uit volle borst om Sinterklaas te verwelkomen, maar er kwam …… niemand. 
Totdat ze vreemde geluiden hoorden. Die bleken afkomstig van 3 Pietjes die achter de 
toneelgordijnen de tijd aan het verdrijven waren, omdat ze niet wisten waar Sinterklaas 
was. Ongeveer op hetzelfde moment ging de telefoon van juf Tessa! Hoofdpiet was met 
Sinterklaas op zoek naar 3 Pietjes, die mee zouden gaan naar de Pijler, maar zoek 
waren. Gelukkig kon juf Tessa Sint en Piet geruststellen dat zij al in het gebouw waren, 
waarna Sinterklaas en zijn hoofdpiet met een gerust hart naar binnen kwamen en 
herenigd werden met de Pietjes. Toen kon het feest beginnen!  
Met optredens voor de Sint van alle groepen op het prachtige toneel, voorzien van 
prachtige belichting met prima geluid. De Sint ging ook in gesprek met de kinderen over 
wat er in zijn grote boek geschreven stond. Zo was het een fantastische ochtend die 
niemand wilde missen. Voor nog meer foto’s en filmpjes verwijs ik u naar de blogs. 
Eerder deze week waren de kinderen al verwend met een schoencadeautje in de hal. 
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Dat zag er zo uit, wat een verrassing bij 
binnenkomst van de kinderen! Het zoeken 
naar de eigen schoen was bijna nog leuker 
dan het uitpakken van het cadeautje;-) 
 
Vandaag: Groep 7 treedt op voor Sint; 

 
VERKEERSINFORMATIE 
Het is belangrijk dat zowel teamleden als 
ouders, de kinderen op de fiets én te voet 
goed instrueren over de noodzaak van het 
wachten in het vak. Het vak is groot genoeg, 
want reikt tot de groenstrook. We wijzen daar 
de kinderen steeds op. Zo wordt het een 
gewoonte om ook achteraan aan te sluiten. 
Zoals gezegd evalueren we in jan. 2021. Alle 
opmerkingen, reacties zijn daarbij van harte welkom, ook over mogelijk onveilige situaties 
aan de voorkant van het gebouw. We nemen alles mee in gesprek met de gemeente. 

 
OPROEP 
Wie kan ons helpen op di. 8 dec. a.s. met het versieren van het IKC in 
kerstsfeer. Om de kinderen zo lang mogelijk van de kerstsfeer te laten 
genieten, zou het fijn zijn als we met elkaar kunnen zorgen dat het gebouw 
aan het eind van die dinsdag helemaal kerst proof is. 
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KINDERPOSTZEGELS 
Afgelopen week werden we zelfs gebeld door een 
medewerker van st. Kinderpostzegels Nederland. Hij wilde 
de school die met 2 groepen een recordbedrag had 
opgehaald, persoonlijk bedanken.  
Wij willen hier de kinderen van groep 7 en 8 hartelijk 
bedanken die daar samen voor gezorgd hebben!! Applaus 
voor jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Jullie 
zijn een voorbeeld voor de school en de opvang met dit 
prachtige resultaat. Supergoed gedaan jongens en meisje 
van gr. 7 en 8. Heel hartelijk bedankt! 
 
OPROEP 
Nu we weer werken met overblijfouders, merken we dat 
we maar net voldoende ouders hebben om het toezicht 
goed te kunnen vormgeven. Daarom dit oproepje: mocht u 
zich willen inzetten voor het IKC, tegen een kleine 
vergoeding en heeft u tijd tussen 11.55 en 13.00 uur, wilt 
u zich dan wenden tot Karin Maijers, coördinatrice van de TSO. U kunt haar bereiken via 
Schoudercom of via 06-42170688. Opa/oma, de buurvrouw, andere vrijwilligers, etc. 
kunnen zich ook opgeven. We zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 
INFO TYPETUIN 
In de bijlage vindt u een brief waarin alle informatie staat over de start van de nieuwe 
typecursus, die start op woensdag 10 maart 2021 om 14:30 uur. De cursus is vooral 
geschikt voor de leerlingen die in groep 6, 7 of 8 zitten. 
Inschrijven voor 1 januari 2021 betekent voor ouders/verzorgers een aantrekkelijke korting 
op de cursusprijs. Hoe u kunt inschrijven vindt u in de bijlage. 
 
HALT! 
Onlangs heeft er een wijziging plaatsgevonden in de vuurwerkregels en is er een algeheel 
vuurwerkverbod van kracht voor aankomende jaarwisseling. Ondanks deze (tijdelijke) 
wetswijziging wilden we juist heel graag dat de lessen van Halt over ‘overlast rond de 
jaarwisseling’ doorgingen. Afgelopen maandag hebben groep 7 en 8 deze voorlichting 
gekregen. 
De vuurwerklessen zijn aangepast op de juiste regelgeving. Dit gaf kans om met de 
kinderen in te gaan op de nieuwe vuurwerkregels. Daarnaast blijven de gevaren en 
overlastsituaties rondom de jaarwisseling bestaan. Denk aan de veiligheid voor 
hulpverleners en het illegale vuurwerk. Ook was er in de les aandacht voor Corona en wat 
dat kan betekenen voor de jaarwisseling dit jaar. Juist in deze bijzondere tijd, met 
bijzondere wetten en regels, vonden wij het uitermate passend dat Halt met de leerlingen 
in gesprek ging hierover. Meer informatie over dit onderwerp via Halt-team Rotterdam  
T 088 115 35 00 – M 06 11 56 63 41 – W www.halt.nl 
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De Pedagogisch coach schrijft: 
Even voorstellen: Mijn naam is Irene de Jong, werkzaam als Pedagogisch coach en 
beleidsmedewerker bij De Hoeksche School Kinderopvang. Na mijn opleiding Pedagogiek, ben ik 
zes jaar werkzaam geweest in Rotterdam op meerdere groepen binnen een Integraal 
Kindcentrum, waarvan 95% van de kinderen een taalachterstand of algehele achterstand hadden. 
Na de geboorte van mijn dochter, vond ik het tijd om iets anders te doen. Hormonen? Of tijd voor 
een nieuwe uitdaging? Dat laatste sowieso! Inmiddels ben ik al meer dan een jaar met veel plezier 
werkzaam bij De Hoeksche School Kinderopvang, waar ik mijn 
ervaringen en kennis kan delen.  
Zo af en toe kunnen jullie een boeiend stukje vinden in deze 
nieuwsbrief over opvoeding en/of ontwikkeling van een kind. Ik 
 weet uit ervaring dat het soms fijn kan zijn om denkbeeldig even in 
het hoofd te kijken van je kind, om even te kijken hoe het nu precies 
werkt. Het geeft misschien niet overal antwoorden op, maar soms  
net wel even dat ‘aha’ moment. Heeft u suggesties of vragen? Dit is 
altijd welkom. Mijn mailadres: i.dejong@ko-dehoekscheschool.nl. 
Hieronder de eerste aftrap over buitenspelen. Dat buitenspelen 
belangrijk is voor kinderen, dat weten we wel. Maar waarom is het 
eigenlijk zo belangrijk? Nieuwsgierig? Lees hieronder verder. 
 
Buitenspelen: 
Ik ben opgegroeid in de periode dat de computer, televisie en spelcomputers het begonnen te 
winnen van het buitenspelen. Als we naar deze tijd kijken, zien we dat er nog meer elektrische 
producten zijn aangesloten in het rijtje en dat speelpleintjes lang niet meer zo vol zijn als vroeger. 
Dit vind ik jammer en zorgelijk. Buitenspelen is namelijk erg belangrijk, zowel op fysiek, mentaal 
en op sociaal gebied. Volgens onderzoek hebben kinderen vanaf 4 jaar minimaal 1 uur intensieve 
beweging nodig. De redenen waarom buitenspelen zo belangrijk is? Ik zal er een paar opsommen: 
1. Een inkopper, maar wel waar: bewegen heeft een positief effect op het voorkomen van 

diabetes, obesitas en hart- en vaatziektes.  
2. Kinderen die veel bewegen hebben een beter concentratievermogen en vaak dus ook betere 

leerprestaties.  
3. Buitenspelen is goed voor de motorische ontwikkeling. Fietsen, voetballen, rennen, touwtje 

springen en ga maar door… al deze activiteiten zorgen ervoor dat een kind leert te bewegen 
en minder snel zullen vallen. 

4. Buitenspelen stimuleert de fantasie. Buiten bevinden zich vaak geen voorbedachten spellen 
of attributen met geluid of joysticks. Kinderen zullen hun hersenen moeten laten werken.  

5. Nog zo’n inkopper, vitamine D. Vitamine D zit in het zonlicht en zorgt ervoor dat de botten 
goed opgebouwd worden. 

6. Soms last van hoofdpijn doordat er weinig zuurstof in een ruimte is? Buiten is er zuurstof 
genoeg, dit vinden de hersenen erg fijn en door de frisse lucht slapen de kinderen beter. 
Geldt ook voor ons als volwassenen natuurlijk. 

7. Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de kinderen vrolijk en blij worden van buitenspelen. 
Een goede reden, al zeg ik het zelf. 
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8. Door het buitenspelen worden kinderen uitgedaagd om de wereld te ontdekken, dit is goed 

voor de ontwikkeling van kinderen maar ook voor het zelfvertrouwen.  
9. De laatste inkopper dan maar?! Buitenspelen zorgt voor sociale contacten. Niet alleen het 

samen spelen en samen delen komt voor, maar ook onderhandelen en afspraken maken over 
bijvoorbeeld wie er op de wipwap mag. 

Genoeg redenen om buitenspelen te stimuleren. Naast bovenstaande zijn er nog veel meer 
redenen te bedenken. Dus ook met het koude/natte weer: Lekker naar buiten! 
Bij interesse: https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/buitenspelen-belangrijk/  
 
FUSIE 
Bericht van Cora Labree, dir. De Hoeksche School Kinderopvang; 
“Gedurende de laatste weken heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de 
besturen van Stichting Spelenderwijs en De Hoeksche School Kinderopvang over een 
vergaande samenwerking. Spelenderwijs is met veertien peuterspeelzalen specialist op 
het gebied van peuterspeelzaalwerk in de Hoeksche Waard, maar naar het oordeel van 
directie en bestuur niet toekomstbestendig als zelfstandige stichting, en wil daarom graag 
aansluiting zoeken bij een regionale partner. De Hoeksche School Kinderopvang ziet de 
samenwerking als een kans om een nog beter kwalitatief aanbod aan kinderopvang neer 
te zetten in de Hoeksche Waard. Ook de ontwikkeling van integrale kindcentra in de 
Hoeksche Waard kan door deze samenwerking een stevige impuls krijgen. Graag wil ik u 
informeren over het voornemen om per 1 januari a.s. een juridische fusie te laten 
plaatsvinden tussen Spelenderwijs en Stichting De Hoeksche School Kinderopvang. 
De Hoeksche School Kinderopvang is blij met de samenwerking. Het zal ongetwijfeld 
inspanning vragen om de veertien peuterspeelzalen goed in onze organisatie te 
vervlechten, maar het is een prachtige aanvulling op het bestaande aanbod.” 
 
VACATURE 
De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband PO heeft een vacature in de 
oudergeleding. In de bijlage een brief van de Ondersteuningsplanraad, bestemd voor alle ouders,  
met daarin de uitnodiging om te solliciteren. Het samenwerkingsverband ziet er naar uit een 
nieuwe ouder uit haar voedingsgebied toe te voegen, dus voelt u vrij om zich kandidaat te stellen. 
 
BSO aanbod 
Inschrijven voor het BSO programma van IKC de Pijler in de kerstvakantie via: 
https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/2020/11/23/kerstvakantieprogramma-2020/ 
Alle kinderen van het IKC zijn van harte welkom. #SNOR 
 
AGENDA 
Ma. 7 dec. Studiedag team onderwijs, leerlingen school vrij. De kinderopvang is open. 
Di. 8 dec. Enkele ouders van de Ouderraad zorgen dat de kerstbomen in de groepen komen. 
Het is fijn als u mee kunt helpen met versieren ergens op die dag. Dank! 
Wo. 9 dec. Kerstcircuit 
Do. 17 dec. Kerstfeest op school in de avond! Meer informatie volgt snel. 
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