‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’
Nieuwsbrief 30

IKC de Pijler
21-05-2021 t/m 28-05-2021

Een moment uit de praktijk van BSO en dagopvang op IKC de PIJLER

Een appeltje met juf Cynthia voordat de kinderen van de buitenschoolse opvang gaan
sporten. Een een hapje tussendoor voor de kleinsten onder ons, met juf. Rebecca.

NIEUW MRlid STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Judith Kamp – van Welzenis, moeder van Jurre in groep 4 en Hidde in gr. 1.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het basisonderwijs. In het verleden als leerkracht,
bouwcoördinator, vertrouwenspersoon, intern begeleider en sinds bijna drie jaar als
ambulant dienstverlener bij Auris. Binnen deze functie ondersteun ik leerkrachten op
diverse basisscholen in de vorm van advies, voorlichting, coaching en begeleiding, zodat
het onderwijs beter toegankelijk is voor leerlingen met ernstige spraak-, taal- of
gehoorproblemen. Als onderwijskundige denk ik een goede sparringpartner en
vertegenwoordiger van de ouders van de school te kunnen zijn.
Graag denk ik op een positief kritische manier mee met betrekking tot het huidige en
toekomstige schoolbeleid. Goed onderwijs en een positief pedagogisch klimaat voor alle
kinderen op IKC De Pijler, dat vormt in mijn ogen het gezamenlijke uitgangspunt voor de
samenwerking tussen school en ouders. Met elkaar optrekken, ieder vanuit zijn/haar eigen
expertise, met dit gezamenlijke doel voor ogen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.
Met vriendelijke groet, Judith

VERKEERSACTIVITEIT
Woensdag a.s. staan verkeersactiviteiten op de planning. Deze dag gaat ‘gewoon’ door.
We kunnen eenvoudig de cohorten waarborgen. Kinderen vanaf groep 5 worden verzocht
met de fiets naar school te komen op die dag, zodat ze goed kunnen oefenen op het plein
met verkeerssituaties die ze in het dorp of daarbuiten ook tegen kunnen komen.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 27 mei a.s. komt de schoolfotograaf individuele foto’s maken van de kinderen
én groepsfoto’s. In verband met de cohortering kunnen er geen broertjes/zusjes foto’s
gemaakt worden dit schooljaar. De achtergrond van de foto’s is lichtgrijsblauw. De perfecte
achtergrond voor de mooiste foto’s! De foto’s worden gemaakt in het speellokaal, daar is
steeds 1 groep tegelijkertijd aanwezig. De fotograaf houdt zich aan de corona regels.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN tot het eind van het schooljaar
Zoals eerder met u gecommuniceerd, bekijken we van vakantie tot vakantie welke
activiteiten we wel/niet door laten gaan. Dit is een bewuste keuze, omdat er steeds meer
versoepelingen komen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming.
Rekening houdend met de nu geldende protocollen, na advies te hebben gevraagd aan de
MR en wetende en erop vertrouwende dat er ontzettend leuke alternatieven zijn, vindt u
hieronder een lijst van de activiteiten volgens de jaarplanning met daarachter of deze wel of
niet doorgaan en of er een alternatief komt op dezelfde dag of anders.
Activiteit

gaat wel/niet door

alternatief

datum

Techniekdag

gaat door

Schoolreis gr.
3 t/m 6

gaat niet door in
oorspronkelijke vorm

-de werkgroep gaat z.s.m. aan de
slag met alternatieven

29 juni of
1 juli

Schoolkamp
gr. 7 en 8

gaat niet door in
oorspronkelijke vorm

-groep 7 doet mee aan het
alternatief voor de schoolreis

29 juni of
1 juli

-groep 8 krijgt een alternatieve
unieke 4 daagse met overnachting

28 juni
t/m 1 juli

23 juni

Zomerfeest gr.
1/2

gaat door

2 juli

Juffendag

gaat door

7 juli

Musical gr. 8

gaat door, maar

we weten nu nog niet of er live
publiek aanwezig kan zijn

12 juli

De ouders van de ouderraad die samen met leerkrachten participeren in de werkgroepen,
hebben tijdens de laatste ouderraadvergadering gebrainstormt over alternatieven. Hoe dan
ook kunnen de kinderen nog leuke dagen tegemoet zien.
Helaas konden de excursies en museumbezoeken niet doorgaan. Vanwege het belang
voor de kinderen doen wij er alles aan dit volgend jaar wel te kunnen ondernemen.
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STUDIE DIGITALE VAARDIGHEDEN EN MEDIAWIJSHEID
Gisterenmiddag was de laatste van 4 (online) bijeenkomsten waarin digitale vaardigheden
en mediawijsheid centraal stonden. Deze bijeenkomsten met het team onder leiding van
Marvin Reuvers, extern deskundige, hebben het team geholpen leerlijnen vast te stellen in
samenhang met ons onderwijsaanbod. Een goede samenhang draagt bij aan betekenisvol
leren, waardoor de betrokkenheid van leerlingen vergroot wordt.

Bericht van de BIBLIOTHEEK
Hoera! We hebben allemaal het goede nieuws kunnen horen:
bibliotheken mogen weer open vanaf donderdag 20 mei! Vanaf dan
kun je weer terecht bij jouw bibliotheek, volgens aangepaste openingstijden en -dagen.

BERICHT VAN HET SWV
Hallo dames en heren,
In het SWV hebben we geen GMR maar een OPR met vertegenwoordiging van personeel en
ouders. De OPR houdt zich bezig met de ins en outs van passend onderwijs en komt 2 tot 3 x per
jaar bij elkaar. Vergoeding voor deelname OPR bedraagt 70 euro per bijeenkomst.
We zoeken een ouder en twee personeelsleden verbonden aan de Hoeksche School, die affiniteit
hebben met passend onderwijs. Wellicht is er op de Pijler een ouder of personeelslid met
interesse.
Graag VOOR 16 juni aanmelden bij de directeur van de
school. (zie ook bijgevoegde flyer)
Met vriendelijke groet, Pierre den Hartog,
Directeur SWV Hoeksche Waard regio 28.04

BOUWDIPLOMA
Deze week heeft Dilano uit groep 4 zijn BOUW!diploma
behaald. Van harte gefeliciteerd van alle juffen van het
IKC en meester Eric. Supergoed gedaan, kanjer!!!

AGENDA
Ma. 24 mei 2e Pinksterdag, leerlingen vrij
Wo. 26 mei Verkeersdag
Do. 27 mei Schoolfotograaf

BIJLAGEN
●

Flyer SWV Hoeksche Waard
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