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ZONNEBRILLEN MEE
Wat een lol hadden de kleuters met hun zonnebrillen op in de klas op do. 1 april j.l.!

Kinderen die geen zonnebril bij zich hadden, deden op verzoek van de juf hun handen voor
hun ogen. Uiteraard was de mogelijke overgevoeligheid voor de bijgestelde digiborden een 1
april grap. De digiborden hoeven niet bijgesteld. Deze functioneren prima. Maar de kinderen
hebben wel genoten van de goede grap en namen vervolgens uiteraard de juf in de mailing!
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QUARANTAINE
Juf Suzanne was ontzettend blij dat zij alle kinderen uit
groep 4/5 weer kon begroeten dinsdag j.l.
Dat betekent dat alle kinderen zich hebben laten
testen en negatief waren. Dat is heel fijn. We willen
nogmaals benadrukken dat het aan ouders zelf is of ze
hun kind willen laten testen of niet. Ingeval kinderen de
gehele quarantaine tijd van 10 dagen thuis blijven,
bieden wij onderwijs op afstand.

OPBRENGSTEN MIDDENTOETSEN
Nu alle midden LOVS toetsen zijn afgenomen, kunnen
we de balans opmaken op schoolniveau. In
vergelijking met de midden opbrengsten van de
schooljaren hiervoor zijn de groepen gemiddeld in
groei vooruit gegaan, ondanks het sluiten van de
school voor 8 weken. Onze conclusie is dat het
onderwijsaanbod ook tijdens die periode goed is
aangekomen bij de kinderen, dankzij uw en onze inzet
om het op deze manier vorm te geven.
Het geeft ons vertrouwen voor de toekomst, samen met de resultaten van de ouderpeiling
over het afstandsonderwijs, dat mocht er nogmaals een schoolsluiting aankomen de door ons
gehanteerde aanpak voor onze populatie goed werkt.

VERKEERSSITUATIE
Gisterenmiddag kwam Sander Bastiaanse van de gemeente Hoeksche Waard op ons
verzoek kijken naar de situatie bij de poort aan de achterkant om 15.00 uur. Hij was heel
tevreden met wat hij zag. Bijna alle kinderen rijden keurig in de rijrichting van het
gemotoriseerd verkeer langs Fazant 5, de kinderen die lopen kijken goed uit, de
automobilisten passen hun rijgedrag aan aan de drukte die zich voordoet. Volgens hem
gedraagt iedereen zich volgens het principe van shared space, wat ook de bedoeling van de
gemeente is. Ik was bijzonder trots dat onze kinderen zich zo voorbeeldig aan de
verkeersregels hielden en heb hen vandaag allemaal gecomplimenteerd daarvoor. Immers
belonen van goed gedrag leidt tot nog beter gedrag;-) We hebben afgesproken dat de situatie
door de gemeente nog beter wordt uitgelegd aan u, ouders. En mochten zich in de toekomst
situaties voordoen, waardoor we anders moeten handelen of ons anders moeten gedragen,
melden we dat bij de gemeente.
De Petrus Datheen school blijft tot het eind van het schooljaar onze buurschool. Zij verhuizen
dan tegelijkertijd met de Rehobothschool naar hun verbouwde pand in Puttershoek. De
informatie van  de gemeente over voorzichtigheid betrachten in de huidige situatie deel ik ook
met hen en zij weer met hun ouders. Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we er
samen voor zorgen dat de verkeerssituatie veilig is voor iedereen.
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OUDERTEVREDENHEIDSLIJST
Vandaag hebben de leerlingen de tevredenheidslijsten afgerond. Deze wordt geanalyseerd
en zal ik volgende week bij de nieuwsbrief voegen. De uitkomsten van de lijsten van ouders
en medewerkers zijn al afgerond en vindt u in de bijlage.
We zijn blij en trots dat u IKC de Pijler een 7,3 geeft. Dit resultaat geeft ons het beeld dat u
over het algemeen tevreden bent met onze manier van werken. Maar daar blijft het voor ons
niet bij. We willen ons graag verbeteren. De volgende stap is dat wij samen met de MR de
lijsten gaan bekijken en analyseren. Vervolgens zullen daaruit verbeterpunten vloeien m.n. op
het gebied van veiligheid en informatie. Die kunt u later terugvinden in de nieuwe jaargids.
Ook de medewerkers lijst is toegevoegd. Ook hier zien we een groei in resultaten die ons het
beeld geeft dat we samen van betekenis zijn voor de kinderen in Maasdam, uw kinderen.

VORMINGSONDERWIJS
Indien u wilt dat uw kind uit groep 4 t/m 7 volgend jaar
vormingsonderwijs volgt, wilt u dan de brief invullen en
meegeven naar school, voor de meivakantie.

AGENDA
Wo.avond 21 april Gala groep 8; Iets anders dan andere
jaren vanwege de corona maatregelen, maar dat het een
vet feest wordt voor de leerlingen is vanzelfsprekend!
Vrijdag 23 april Koningsspelen voor het gehele IKC en
continurooster voor gr. 5 t/m 8. Vanwege de beperkende
corona maatregelen zullen deze op school plaatsvinden i.p.v. op locatie. Iedereen blijft in
zijn eigen bubbel. Leerkrachten lopen met hun eigen groep naar het spel of de activiteit.
Een enkele keer zullen groepen elkaar passeren. We houden hierbij rekening met de
corona regels. We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer koningsspelen kunnen vieren
met elkaar onderling én met hulp van vele enthousiaste ouders.

OPROEP
Wie heeft een oud schilderijlijst die we mogen gebruiken voor het gala en waarvan we
mogelijk de kleur mogen aanpassen. We horen het graag in verband met het gala groep 8.

BIJLAGEN
● Als club FC Binnenmaas zijn wij op zoek naar meisjes en jongens die op een leuke

wijze in contact willen komen met de sport voetbal. Zie de bijgevoegde flyer.
● Een leuke activiteit van Bibliotheek Hoeksche Waard: Nog even en dan is het zover

en begint de meivakantie, we hopen op mooi weer zodat de kinderen lekker naar
buiten kunnen.Daarom hebben we een leuke doe- speurtocht gemaakt. Deze is als
bijlage toegevoegd. De speurtocht is ook te vinden op onze site www.debhw.nl
We hopen dat veel kinderen mee gaan doen, voor de winnaar is er een leuke prijs.
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