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Beste ouder, verzorger,

Elke 2 jaar houdt st. de Hoeksche School een tevredenheidspeiling onder
medewerkers, leerlingen en ouders.
Dit doen we om te kunnen zien of we de goede dingen doen en de goede dingen goed
doen voor alle betrokkenen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen deze enquête op school in.
De vragenlijst voor ouders is vanochtend gestuurd naar het emailadres (dus niet via
Schoudercom) van 1 van beide ouders, te weten degene die als eerste verzorger in ons
leerlingadministratiesysteem staat.

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen is het wenselijk dat zoveel mogelijk
personen de enquête invullen. Het invullen kost minder dan enkele minuten! De
antwoorden zijn van betekenis om onze organisatie en ons onderwijs te optimaliseren.
Daarom reken ik op uw hulp.

De looptijd van de enquête is t/m 31 maart a.s.
De uitkomsten van alle drie de enquêtes worden te zijner tijd besproken met leerlingen,
team en MR en gepubliceerd in de Nieuwsbrief.

Vast hartelijk dank voor het invullen.

Met vriendelijke groet,

Anja de Jong

SPEELMATERIAAL PAUZES
Op de foto hiernaast ziet u onze nieuwe
gepersonaliseerde kar voor het
buitenspeelmateriaal. We zijn er enorm trots op,
deze is speciaal voor IKC de Pijler gemaakt! In deze
kar bewaren we alle materialen waarmee kinderen
kunnen spelen in de kleine pauzes,
tijdens de TSO en de BSO. De kar is kindvriendelijk
en wordt gestald in het magazijn aan de achterkant,
waar ook de containers een plaats hebben. De
leerlingenraad heeft invloed gehad op de inhoud.
Zij hebben verteld waar kinderen graag mee spelen.
De school zal deze materialen aanschaffen. Dan
kan de kar in gebruik genomen worden.
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BUITEN SPELEN bij de KINDEROPVANG
Over buiten spelen gesproken; de kinderen van de kinderopvang kunnen ook niet genoeg
krijgen van hun nieuwe fietsjes en karren. Ook hier zit het wel SNOR en spelen de
kinderen met plezier.

VERKEERSSITUATIE
Sinds jan. 2021 huist er weer een school in Fazant 5. Effectief merken we dat pas sinds
de scholen weer open zijn gegaan, 2 weken voor de voorjaarsvakantie. We schenken
extra aandacht aan het verlaten van de kinderen van het plein aan de achterkant. En
vragen u en de kinderen ook extra aandacht te geven aan de situatie bij het uitgaan om
15.00 uur aan de achterkant van de school. De kinderen krijgen van ons de opdracht om
de juiste rijrichting te hanteren, dus achterlangs Duijvesteijn i.p.v. meteen buiten het hek
rechtsaf te gaan. We merken dat het voor de kinderen lastig is zich hieraan te houden en
dat leidt tot situaties die we niet willen, onveilig en/of vervelend naar elkaar, de scholen,
toe zijn. Helpt u ons mee om deze tijdelijke situatie goed te overbruggen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

NIEUWSBRIEF DE HOEKSCHE SCHOOL
Onlangs is er weer een nieuwe uitgave van Info De Hoeksche School verschenen. Deze
kunt u terugvinden op de website van school. Mocht u een papieren exemplaar willen
hebben, stuurt u uw zoon of dochter langs juf Anja, dan ontvangt u deze. Lezen is leuk!
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BUBBEL bij CALAMITEITEN
We vragen uw begrip voor situaties, waarbij het lastig is de bubbel van de eigen groep te
hanteren. Bijv. indien zich een calamiteit voordoet waarbij hulp van collega’s nodig is, of
kinderen van meerdere groepen zich betrokken voelen bij een gebeurtenis. Natuurlijk
doen we er alles aan om deze momenten tot een minimum te beperken. Maar voor de
veiligheid van de kinderen is het niet altijd mogelijk corona maatregelen voorrang te geven.

OPEN DAG

Op 12 maart a.s. stond de open dag gepland. Het spreekt voor zich dat we
geen school vol belangstellenden kunnen uitnodigen. Helaas….
Maar mocht u iemand in uw omgeving kennen die geïnteresseerd is in ons IKC
of een basisschool zoekt, wilt u ze dan verwijzen naar school.
Met inachtneming van de corona maatregelen kunnen we een afspraak maken
om ouders te informeren en (een groot deel van) de school laten zien.
Afspraken kunnen telefonisch dan wel per mail gemaakt worden. Dank voor uw
medewerking. Met vriendelijke groet, Anja de Jong, dir. IKC de Pijler.

AGENDA
Ma. 8 mrt. Dwergenfeest
Wo. 24 mrt Tweede rapport mee i.p.v. op woensdag 17 mrt.
Week van 22 t/m 26 mrt. Rapportgesprekken, telefonisch.
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