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DWERGENFEEST 

Het dwergenfeestje was 
weer een groot succes. 
De kleuters genoten. 
Met inachtneming van 
de corona maatregelen 
was er, mede dankzij 
hulp van ouders van de 
ouderraad, weer van 
alles te zien en beleven 
in de school. Net zoals 
vorig jaar ín de school 
omdat de weers- 
voorspellingen niet 
optimaal waren. Maar 
dat mocht de pret niet 
drukken. De kinderen 
keken hun ogen uit, 
zongen uit volle borst 
liedjes mee en gingen 
met een goed gevuld 
tasje met lekkers naar 
huis. Volgend jaar 
organiseren we het 
weer en hopelijk mogen 
de kinderen van groep 
8 zich dan weer 
mengen met de 
kleuters, waardoor de 
interactie nog leuker is. 
En natuurlijk hopen we 
dat dan papa en mama, 
broertjes en zusjes ook 
weer mee kunnen 
wandelen. 
 

VRAGENLIJSTEN 
In het nieuwsbrief bericht van vorige week hebben we u gevraagd een tweetal vragenlijsten in 
te vullen. Op vrijdag 5 mrt. j.l. is de tevredenheidslijst gestuurd via Email. Hebt u deze gemist, 
dan zou het kunnen zijn dat deze in uw spambox terecht is gekomen. De link van de andere 
vragenlijst over de kinderopvang en BSO is toegevoegd aan het Schoudercombericht van 
Nieuwsbrief 23. We stellen het erg op prijs als u beide lijsten invult. Het invullen vraagt 
slechts enkele minuten van uw tijd. 
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VACATURE MR 
Beste ouders,  

In de MR is een vacature ontstaan na het terugtreden van Vivianne van der Heiden als lid 
van de oudergeleding. Tevens loopt aan het eind van dit schooljaar de termijn van ons 
tweede lid van de oudergeleding, Joyce Maijers af. Zij is voor deze functie herkiesbaar.  
Wij zoeken een positief kritische ouder die zitting wil nemen in onze MR. We vergaderen 6 
keer per jaar op dinsdagavond en bespreken dan beleidsstukken van onze school.  
 

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan een berichtje naar de 
medezeggenschapsraadbox op schoudercom.  
 

Wij bedanken Vivianne voor haar inzet en betrokkenheid bij de medezeggenschapsraad van 
de Pijler. 
 
NRO onderzoek 
De school doet mee aan onderzoek naar een soepele overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs. Er wordt onderzocht of het werken met talentlessen en/of 
talentgesprekken een positieve invloed heeft op: 
-het zelfregulerend vermogen van leerlingen 
-de self-efficacy van leerlingen (het geloof in eigen kunnen) 
-de accuratesse van zelfbeoordeling bij leerlingen 
-het idee over doorstroom van po naar vo bij leerlingen 
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij leerlingen van groep 8. Ouders hebben vandaag uitleg en 
toestemmingsformulieren ontvangen. We vragen deze uiterlijk 19 mrt. terug in te leveren op 
school indien ouders geen toestemming voor deelname geven.  
 
GYMMEN/ZWEMMEN 
De school is in afwachting van toestemming van de gemeente voor het vervoer van onze 
leerlingen naar het zwembad. Omdat de kinderen in de bubbel van de eigen groep 
moeten blijven, kunnen zij na toestemming om de week zwemmen. De ene week groep 
4/5 en de andere week groep 5 van 5/6. In het zwembad heeft een groep een eigen 
ruimte en zwemmen ze met hun eigen groep, dat past binnen de maatregelen. 
Maandag a.s. zullen de groepen 4/5 en 5(/6) gymmen om zo toch aan hun uren beweging 
te komen. Daarna kunnen hopelijk de zwemlessen weer doorgang vinden.  
 
STARTTIJD PEUTERSPEELZAAL 
De kinderen van de peuterspeelzaal worden tussen 8.30 en 8.45 uur verwacht. Zij worden 
buiten opgehaald door een pedagogisch medewerkster van de kinderopvang. Dat kan zijn 
juf Ilse, juf Cynthia, juf Sabine of juf Annemarie. 
 
AGENDA 
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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