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VERLENGING SLUITING SCHOOL 
Volgende week gaan we weer verder met het onderwijs op afstand. De overheid heeft 
besloten dat de scholen vooralsnog gesloten blijven. Laten we samen hopen dat deze 
periode van lockdown voor basisscholen toch eerder afloopt en we de kinderen weer live 
kunnen begroeten op maandag 25 jan. a.s. Echter we houden ook rekening met een langere 
sluiting. Vandaag heeft u een brief ontvangen via Schoudercom waarin de verlenging van het 
onderwijs voor uw kinderen thuis beschreven staat. Graag benadruk ik hier nogmaals dat het 
we het belangrijk vinden dat u uw werk kunt blijven doen en dat we willen dat u zich goed 
voelt. Dus vergeet u niet te ontspannen, tijd voor uzelf te nemen of soms afstand te nemen 
van het onderwijs aan uw kind en met uw kind iets geks te doen. Veel plezier daarmee!! 

 
SCHOUDERCOM APP 
Om direct op de hoogte te blijven van berichten via schoudercom kunt u het 
het best de app van Schoudercom downloaden via de app- of playstore. U 
krijgt dan een melding, vergelijkbaar met push up berichten op een 
facebook/linkedIn app, elke keer als er een bericht is. 

 
NOODOPVANG 
We zijn blij dat onze vakdocent gym, meester Eric, 
zich ook inzet voor de noodopvang. Veel ouders van 
onze school werken in vitale beroepen, dat maakt dat 
er dagelijks 3 leerkrachten op school nodig zijn om de 
kinderen van de noodopvang de begeleiding te geven 
die zij anders thuis van hun ouders zouden krijgen. 
Daarnaast verzorgen die 3 leerkrachten ook het 
onderwijs aan hun eigen groep. Het is immers hun 
werkdag. Dat levert soms problemen op, bijv. indien 
de kinderen in de noodopvang uit verschillende 
groepen én de leerkracht op verschillende momenten 
meets hebben. Maar ook als een leerkracht midden in 
een instructie zit met een groepje op school en ouders 
of kinderen vanuit huis ook vragen stellen. Dan is de 
hulp van meester Eric fijn.  
Hartelijk dank meester Eric, namens de kinderen en 
collega’s. 
 

NIEUWE WEBSITE 
Binnenkort gaat de nieuwe website online! Juf Suzanne heeft hard gewerkt om het format, 
wat door meerdere scholen van DHS wordt gebruikt, te vullen met de visie/missie van en 
andere informatie over de school. De site ziet er zeer professioneel uit en we zijn er erg blij 
mee dat, na het gebouw, ook de website geheel vernieuwd en daarmee verbeterd is! 
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek in Puttershoek blijft tijdens de landelijke lockdown gesloten. Met veel plezier 
blijft men wel verrassingstasjes samenstellen, met 4 
boeken uit het favoriete genre. De tas kan worden 
aangevraagd voor zowel jeugd als volwassenen. 
Daarbij kun je ook nog kiezen of je de 
verrassingstas thuisbezorgd wilt hebben of op komt 
halen, op afspraak. In het kader van het belang van 
blijven lezen, juichen we dit initiatief van harte toe 
en hopen dat veel kinderen en ouders er gebruik 
van (blijven) maken. Op de website staat alle 
informatie. 
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/verrassingstas.html 

 
HOEKSCHE WAARD ACTIEF 
Afgelopen woensdagmiddag waren de 
court games op het plein zeer succesvol. 
Er namen 35 kinderen aan deel, die een 
heel gezellig uur hebben gehad met 
elkaar en de begeleiders van Hoeksche 
Waard Actief. 
“Juist nu is het belangrijk dat kinderen in 
beweging blijven en hun energie lekker kwijt 
kunnen. Het helpt natuurlijk als de kinderen 
leuke en spannende ideeën krijgen om 
hiermee aan de slag te gaan. Hoeksche 
Waard Actief heeft op haar website een 
pagina vol met leuke sportieve ideeën die 
kinderen thuis alleen of met hun 
vriendjes/vriendinnetjes of ouders kunnen 
gaan doen. De komende tijd blijven we 
activiteiten als challenges en energizers 
opzetten. Neem gerust een kijkje op de site: 

https://bit.ly/3nCERe6. Zodat u op de hoogte bent van hetgeen we organiseren.  
Verder staan de Court Games op het programma. Iedere week in twee dorpen organiseren 
we een sportieve activiteit op een veldje of schoolplein. Elke maandag worden de nieuwe 
dorpen bekend, deze week zijn we gestart in Maasdam en Piershil.”  
Namens team Sportstimulering, Met vriendelijke groet, Margreet Wigmans 

06 18 16 75 02 | 085 - 07 07 347 

Combinatiefunctionaris sportstimulering 
 
 

Fazant 1, 3299 BS Maasdam                    Email onderwijs: info@basisschooldepijler.nl  
Tel. 078-6761445                                          Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl  
www.basisschooldepijler.nl 

https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/verrassingstas.html
https://bit.ly/3nCERe6
mailto:info@basisschooldepijler.nl
http://www.basisschooldepijler.nl/


 

‘Met plezier naar de Pijler,  

   want daar zit het wel SNOR’     

     
Nieuwsbrief 17 

IKC de Pijler 

  15-01-2021 t/m 22-01-2021 

 

BERICHT TYPETUIN 
Het zijn gekke tijden. Gelukkig komen er steeds meer dingen om naar uit te kijken. 
Bijvoorbeeld de compleet vernieuwde groepstypecursus van de Typetuin, welke bij 
voldoende aanmeldingen van start gaat. Omdat we dit jaar, door de coronacrisis, later 
gestart zijn met het inplannen van de cursusgroepen dan we normaal gesproken doen, 
hebben we besloten om onze vroegboekkorting te verlengen tot 15 februari. In de bijlage 
vindt u een nieuwe informatiebrief als reminder voor de ouders/verzorgers die hun 
zoon/dochter nog niet hebben aangemeld. 

GEVONDEN VOORWERP 
Deze week gevonden in het lokaal van groep 7 een heel schattig 
rose kleurig oorbelletje in de vorm van een ringetje met een  
schelpje eraan. Het ligt nu bij juf Anja. 
 
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

Corona, wanneer houdt het op? 
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat 
mensen soms moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering 
inzet. Dat dit nodig is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker.  
 

Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen 
gezinnen in de (financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele thuis 
zitten. Steeds meer familie, vrienden of kennissen die positief getest zijn op Corona. Het 
leven is voor veel mensen een stuk minder rooskleurig dan een jaar geleden. Het (school) 
maatschappelijk werk, sociaal raadslieden kunnen je vaak ondersteunen. 

Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen 
hebben? Ja eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor 
jezelf, dan kun je ook weer beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen we elkaar!  

Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen voorkomen? 
Heb je te maken met verlies of rouw van een goede vriend, familie of afscheid moeten 
nemen van een mooie baan? Heb je vragen met betrekking tot de opvoeding of het 
gedrag van je kind? Of herken je jouw vraag of probleem in onderstaande plaatjes?  
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Neem dan vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard 
wettelijk beschermd. Je kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur via T 088 9004000. Op de website 
www.kwadraad.nl  kun je ook online tips krijgen of chatten met een maatschappelijk 
werker. Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn 
gratis, er is ook geen eigen bijdrage. De schoolmaatschappelijk werkster van de Pijler is: 
Fleur Krebbers – f.krebbers@kwadraad.nl – 0640799650  

STUDIEMIDDAGEN 
Ondanks alle corona perikelen blijven we als team ook leren van en met elkaar. Ik heb u 
in een eerdere nieuwsbrief een gedeeltelijke terugkoppeling op de studiedag van 7 dec. 
j.l. gegeven. Op het middagprogramma stond verder onderzoek naar draagvlak bij het 
team over een vorm van een continurooster nav de positieve reacties hierop tijdens het 
50% onderwijs en 100% vervolg in mei/juni/juli 2020. De leerkrachten zijn gaan ‘dromen’ 
hierover op de studiedag van 29 sept. j.l. Vervolgens hebben zij 7 dec. met elkaar voor- 
en nadelen van alle vormen besproken gezien vanuit onderwijs oogpunt. De MR heeft 
inmiddels een poll afgerond waarin zij u hierover heeft bevraagd. Hartelijk dank voor uw 
deelname hieraan. De volgende stap is het gesprek met het team en de MR over de 
uitkomsten van de onderzoeken tot nu toe. Als dat heeft plaatsgevonden bericht ik u daar 
weer over. We waarderen het enorm als u uw ideeën met ons deelt. Samen weten we 
meer. 
Op 7 dec. j.l. zijn ook de uitkomsten van de eerder afgenomen audit besproken in het 
team, vervolgens hebben we met elkaar afspraken voor borgen van verbeteringen 
gemaakt. De studiemiddag van afgelopen woensdag gaf daarvoor weer handvatten. Zo 
werken we in samenhang met elkaar en externen doelgericht en planmatig structureel 
aan de speerpunten voor verbetering van ons onderwijs. 
 
OPDRACHT 
In het thuiswerk pakketje 
van groep 1 t/m 4 zit een 
opdracht voor het maken 
van een fantasiedier. 
Misschien krijgt die van  
uw kind wel een mooi 
plekje in de Nieuwsbrief 
van volgende week. Dus 
stuurt u massaal foto's in 
via Schoudercom aub!  
We zien ze graag. 
 
We zien alle  

kinderen weer graag online volgende week. Tot dan namens alle juffen! 
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