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BUITEN BEWEGEND LEREN
Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft
op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de
taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.
Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve
leerdoelen zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen,
letters of woorden. Tijdens de nationale buitenlesdag werd hier op ingezet door de
onderbouwgroepen, zoals u heeft kunnen zien in de blogs. In groep 2/3 gebeurt dat bijna
wekelijks. Vandaag sprongen de kinderen vanaf 2, 5 en 10 en vervolgens alle oneven
getallen, maakten sommen erbij en eraf het 10 tal en de oudste kleuters sprongen op i en
p. De kinderen noemen de klank van de letter en springen erop, i i i i … p p p .. Zo
memoriseren kinderen de klank bij het teken, terwijl ze buiten bewegen in de zon.
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KONINGSSPELEN
Op vrijdag 23 april vieren wij de Koningsspelen! Het belooft een gezellige, gezonde,
zonnige en sportieve dag te worden. Hieronder leest u een aantal praktische zaken om
rekening mee te houden.
Oranje kleding
Hoe leuk zou het zijn als de school voor één dag oranje gekleurd is?! Daarom vragen wij
aan alle leerlingen en leerkrachten om hun mooiste, gekste of leukste oranje outfit aan te
trekken.
Kinderen voor kinderen
Elk jaar wordt er door Kinderen voor Kinderen een lied speciaal voor de Koningsspelen
gemaakt. Dit jaar heet het nummer 'Zij aan Zij'. Via de volgende link komt u bij het lied,
zanglessen en dansinstructies. Zing en dans (koningsspelen.nl)
Na de opening is er een programma voor de kinderen in en om de school. We zorgen dat
de kinderen in hun eigen bubbel blijven, en dat alle activiteiten coronaproof zijn.
Continurooster
De groepen 1 t/m 4 hebben alleen een tussendoortje nodig en zijn om 12:00 uur klaar met
school. De groepen 5 tot en met 8 hebben een continurooster, wilt u uw kind een
tussendoortje en een lunchpakketje meegeven? De kinderen zijn tot 14:00 uur op school
en daarna vrij om vakantie te vieren!
Bidon/drinkfles
Alle kinderen mogen een drinkfles of bidon meenemen om tussendoor lekker te kunnen
blijven drinken. Tip: zet een naam op de bidon of drinkfles om verwarring te voorkomen.
Nu duimen voor heerlijk weer, zodat we er een mooie dag van kunnen gaan maken!

LEERLINGTEVREDENHEIDSLIJST
Zoals vorige week beloofd vindt u bij deze nieuwsbrief ook de rapportage van de
tevredenheidslijsten van de leerlingen. We vinden het super fijn dat de leerlingen erg tevreden
zijn met de leerkrachten en de school. Dat betekent niet dat wij nu op onze lauweren gaan
rusten. We streven altijd naar verbeteringen.
De directie legt de rapportages van medewerkers, ouders en leerlingen naast elkaar om deze
te analyseren en er conclusies voor de toekomst uit te trekken. Deze worden besproken in de
MR. Waarna er verbeterpunten volgen, die gepubliceerd worden in het jaarplan en de jaargids.
Deze punten worden tussentijds geëvalueerd door het team en besproken in de MR.
Zo werken we doelgericht, planmatig en cyclisch aan verbeteringen en hopen over 2 jaar
opnieuw vooruitgang  te kunnen meten in de tevredenheidslijsten.
Nogmaals hartelijk dank voor ieders medewerking.

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.
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CAFÉ GEZIeN
Op woensdag 21-04-2021 organiseert Café GEZIeN HW samen met St. Jeugdteams HW,
Jong HW, Enver, It takes a Village HW (ontmoetingsplekken in de HW) en de Gemeente
Hoeksche Waard een webinar met het thema: Hoe vergaat het onze jongeren in Coronatijd?
De doelgroep: ouders en hun kinderen/jongeren van 10-18 jaar.
Wij hopen op een geslaagd webinar en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met hartelijke groet, Diana Kievit - Café GEZIeN Hoeksche Waard
Zie ook info in de bijlage.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De Bibliotheek heeft weer iets leuks voor thuis bedacht.
Een online poppenkastvoorstelling gevolgd door een klein voorleesverhaaltje en een
echte knutselactiviteit, met als thema: “Geen zin”. Stilzitten is geen optie! Een bijkomend
voordeel, je kunt kijken met je kleintje wanneer het jou uitkomt! En er zijn geen kosten aan
verbonden.

BoekStart
Wat zijn de BoekStart
activiteiten in de bibliotheek
toch altijd gezellig en wat
worden die toch gemist. Nu
dit even niet kan hebben de
voorleesvrijwilligers van de
Bibliotheek een super leuke
en afwisselende voorstelling
gemaakt die online
te bekijken is voor kinderen
vanaf 3 tot ongeveer 7 jaar.

Kijken, luisteren en knutselen
Waar het over gaat is nog een beetje geheim maar de kinderen gaan naar een poppenkast-
voorstelling kijken, luisteren naar een verhaaltje en maken een leuk knutselwerkje. Dit alles
rond het thema “Geen zin”. Voor dit knutselwerkje is het handig om van te voren stiften of verf,
eierdoos, lijm, plakband, wiebeloogjes, ragers of stevig papier klaar te zetten.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is verplicht. Deelnemers krijgen na aanmelding een linkje en kunnen
daarmee de voorstelling bekijken. Dus meld je snel aan voor deze super leuke en
verrassende voorstelling! De voorstelling is te bekijken van 26 april tot 15 mei.
Je kunt je aanmelden via:
bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/aanmeldformulier-online-poppenkast-voorstelling

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


‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Nieuwsbrief 28

IKC de Pijler
16-04-2021 t/m 23-04-2021

AGENDA
Wo.avond 21 april Gala groep 8
Vrijdag 23 april Koningsspelen op school
Ma. 26 april t/m vr. 7 mei Meivakantie
Do. 13 t/m vr. 14 mei Hemelvaartvakantie

BIJLAGEN
● Rapportage tevredenheidslijst leerlingen
● Info Café GEZIeN
● Flyer skeelerclub, instromen kan wekelijks!

TOEGIFT
Ook binnen in de onderbouwhal hebben we een tuintje gemaakt. Dat volkstuintje wordt
‘verzorgd en onderhouden’ door de kinderen van de peuterspeelzaal en de onderbouw.
In het volkstuintje wordt gezorgd voor de tuin en de kippen. Na gedane arbeid is het genieten
van het vele werk en de oogst, op de tuinstoeltjes in de zon;-)
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