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CADEAU VAN GROEI EN BLOEI
Vandaag kwamen Carla Stas
en Wim Mokveld op bezoek bij
IKC de Pijler.
Zij kwamen een cadeau
brengen voor alle groepen.
Dit cadeau krijgt de school
vanwege het feit dat de st.
Groei en Bloei afdeling
Hoeksche Waard 40 jaar
bestaat. Alle groepen hebben
een m2 moestuin ontvangen,
inclusief voldoende potgrond
plantjes en zaden.
Natuurlijk leren krijgt zo vorm.
De kinderen leren hoe de
processen van zaadje tot plant
en product verlopen door te
kijken naar en het verzorgen

van hun eigen tuintje. Wat een mooi aanvulling op ons lesprogramma. We nodigen iedereen
graag uit om onze tuintjes in bloei te komen bewonderen in de zomer, als het mag. Hartelijk
dank Carla en Wim namens alle kinderen en team van IKC de Pijler.

ZONNEBRILLEN MEE
Op woensdagmiddag 31 mt. a.s. komt Heutink ICT de digiborden bijstellen, nu we deze ruim
een half jaar gebruikt hebben. Mocht uw kind overgevoelige ogen hebben, dan is het fijn dat
u hem/haar donderdag 1 apr. een zonnebril meegeeft, zodat het die op kan zetten als het
scherm te fel is.

NIEUWE BUITENKEUKEN
De peuters zijn erg blij met hun nieuwe
buitenkeuken. Opa Koos heeft deze gemaakt
naar voorbeeld en met input van de
pedagogisch medewerksters. En natuurlijk
heeft hij ook een opa Koos snufje erin
aangebracht. De peuters en de medewerkers
van de kinderopvang zijn er erg blij mee.
Hartelijk bedankt Opa Koos!
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WEEK VAN HET
GELD
Enthousiast had
de school zich
opgegeven om
mee te doen aan
de week van het
geld. We vinden
het belangrijk dat
kinderen van
jongs af aan leren
om te gaan met
geld. Bovendien
komen met dit
onderwerp ook
rekendoelen aan bod. Win win dus. Echter ook
hier gooide corona roet in het eten. Toch hebben
we een modus gevonden om hier alsnog aandacht
aan te besteden. De materialen nodigden enorm
uit en de kinderen zijn betrokken en enthousiast
bezig geweest. Met begrijpend lezen én geld;-)

BIJLAGEN
● Brief voor opgave van uw keuze voor vormingsonderwijs aan uw zoon/dochter in

groep 5 t/m 8 van schooljaar 2021-2022. Deze brief hebben de kinderen
afgelopen week ook op papier in hun postvakje gekregen. Graag terugbezorgen
uiterlijk vrijdag 16 april a.s.

● Een advertentie waarin kandidaten worden opgeroepen voor de functie van
Beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit De Hoeksche School.

AGENDA
Do. 1 april Paasviering op school en continurooster. Alle kinderen eten op
school en om 14.00 uur start de Paasvakantie, die bestaat uit Goede Vrijdag en 2e
Paasdag. We zien de kinderen weer op dinsdag 6 april.
Vr. 2 april Geen nieuwsbrief ivm de paasvakantie.
Vr. 2 t/m ma. 5 april Paasvakantie.
Wo.avond 21 april Gala groep 8.
Vrijdag 23 april Koningsspelen voor het gehele IKC en continurooster voor gr. 5 t/m 8.

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

http://www.basisschooldepijler.nl
mailto:info@basisschooldepijler.nl

