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GALA groep 8

Hierboven ziet u de kanjers van groep 8. Zij waren als VIPS aanwezig op hun eigen Gala!
Het gala werd voor het eerst gehouden in ons eigen gebouw. Het podium was door
ouderraadsleden omgetoverd tot een sfeervolle feestgelegenheid, met dito geluid en
verlichting.
Naar Pijler traditie wordt dit gala voor de leerlingen van groep 8 gehouden ‘s avonds na de
landelijke eindtoets. De leerlingen sluiten daarmee een periode van intensief werken af.
Uiteraard gaan ook zij na de meivakantie door met het onderwijsaanbod. Maar dat zal wat
meer ontspannen aanvoelen. Én ze gaan zich samen met de leerkrachten richten op het
volgende feest, de eindmusical. Die, als alles naar wens verloopt, ook uitgevoerd wordt op
ons eigen podium. Wat een primeuren voor deze groep 8!

Bij deze traditie hoort dat ouders, belangstellenden, maar ook alle collega’s langs de rode
loper staan om de kinderen aan te moedigen. Dit gedeelte hebben we vanwege de corona
maatregelen moeten aanpassen.  Voor ouders waren er cirkels op het plein, waarin zijn met
hun hele gezin plaats konden nemen op 1,5 m. van de volgende cirkel. Omdat het plein te
vol zou worden, is collega’s verzocht thuis te blijven. Volgend jaar wordt er weer een gala
georganiseerd en hopen we iedereen uit te kunnen nodigen langs de rode loper.
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KAARTJES VOOR OMWONENDEN
Afgelopen week hebben kinderen
van de Pijler kaartjes ingekleurd, die ze
vervolgens bij alleenstaande of
eenzame ouderen in de brievenbus
hebben gedaan. De kaartjes waren
een initiatief van Zorgwaard.
Vanuit een nieuw project, Huiskamer
van de Wijk Zomerplein, vroegen zij
of leerlingen van ons IKC deze
kleurplaat wilden inkleuren en bij een
buurtbewoner in de brievenbus wilden
doen. In deze tijd van Corona zijn een
hoop mensen eenzaam en het is toch
erg fijn om te zien dat anderen aan je
denken, was hun gedachte. Wij
helpen daar graag aan mee. #SNOR

KONINGSSPELEN
De koningsspelen waren een groot succes. De kinderen konden van alles en nog wat doen
aan beweegspellen op het plein rondom de school in hun eigen bubbel met de eigen juf
en/of stagiaire.
Van de Ouderraad kregen alle kinderen een heerlijk ijsje. De ouderraadleden hebben er
ook voor gezorgd dat het plein zo feestelijk versierd was op deze dag. Heel hartelijk
bedankt voor alle hulp en de ijsjes dames! Zie voor alle foto’s de blogs op Schoudercom.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Mocht u vakantieplannen hebben, volgt hieronder het vakantierooster;-)

Herfstvakantie Zaterdag     16-10-2021  t/m zondag    24-10-2021
Kerstvakantie Zaterdag     25-12-2021  t/m zondag    09-01-2022
Voorjaarsvakantie Zaterdag     26-02-2022  t/m zondag    06-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        15-04-2022  t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie Zaterdag     23-04-2022  t/m zondag    08-05-2022
Hemelvaart Donderdag 26-05-2022  t/m zondag    29-05-2022
Pinksteren Maandag    06-06-2022
Zomervakantie Zaterdag     09-07-2022  t/m zondag    21-08-2022

● de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het

vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW

● de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.
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BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouders,
Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe MR leden voor
onze oudergeleding. Op deze oproep hebben we 2 reacties gekregen. We vinden het fijn
dat we jullie kunnen vertellen dat Judith Kamp direct zitting neemt in de MR. Zij heeft 2
kinderen op de Pijler in groep 1/2 en groep 4/5.
Volgend schooljaar loopt de termijn van Joyce Maijers af, zij zal dan vervangen worden
door Renske Kooiman. Zij heeft 2 kinderen op de Pijler in groep 1/2 en 2/3.
Joyce zal wel actief blijven voor onze school, maar dan in de GMR van st. De Hoeksche
School.
Met vriendelijke groet, MR IKC de Pijler

HUISBEZOEKEN groep 1/2
Mede door corona en de daarmee samenhangende maatregelen is het al heel lang geleden
dat leerkrachten van groep 1/2 op huisbezoek zijn geweest bij nieuwe leerlingen.
We hechten er nog steeds veel waarde aan, in het opbouwen van de relatie met uw zoon of
dochter én met u, om dit wel te doen. Het is een mooi praktijkvoorbeeld van onderlinge
betrokkenheid en het biedt gelegenheid om over (de ontwikkeling van) uw kind te praten  in
een andere setting dan op school. We zullen dit weer opstarten, zodra dit kan.

BIBLIOTHEEK
Via deze link vindt u alle informatie over het lenen van boeken, bijzondere activiteiten en de
agenda van de bibliotheek. Veel plezier met alles wat zij te bieden hebben.
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/19674/386378/7bae29cd567d0181c67158bb

CMK
Zo net voor de vakantie sturen we u ook inspiratie vanuit
CMK. Voor in de meivakantie zijn er leuke activiteiten
gepland, waar leerlingen aan mee kunnen doen. Via
onderstaande link vindt u meer informatie.
https://hoekschewaard.alsvillage.nl/ouders/tips+voor+activiteiten+binnen++buiten/1931958.
aspx?t=FOTOCHALLENGEHW21

AGENDA
Ma. 26 april t/m vr. 7 mei Meivakantie
Do. 13 t/m vr. 14 mei Hemelvaartvakantie
Vr. 21 mei Volgt de volgende Nieuwsbrief pas, ivm Mei- en Hemelvaartvakantie!!!!

BIJLAGEN
● Flyer alternatieve Avond4daagse
● Flyer Hoeksche Waard Actief die, in samenwerking met lokale verenigingen en

aanbieders, een programma vol sport en spel in de Hoeksche Waard organiseert.
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