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OUDERPEILING CONTINUROOSTER
De Pijler vormt een integraal kindcentrum vanuit de visie dat alle kinderen (en ouders) uit Maasdam
elkaar hier ontmoeten, leren kennen, (leren) samenwerken en zich daardoor optimaal ontwikkelen.
We willen het hart van Maasdam vormen.
We weten dat kinderen het meest gebaat zijn bij een ononderbroken ontwikkeling. Deze kunnen we
nog beter bieden indien kinderen gedurende de gehele dag op dezelfde pedagogische manier
benaderd worden door de aanwezige professionals. Daarbij gaan we uit van onze kernwaarden;
vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, zichtbaar in SNOR gedrag van iedereen lerend
of werkend in het IKC. Daarom wil het IKC overgaan tot een continurooster.
Vandaag heeft u een brief ontvangen van de MR met daarin uitgebreid uitgelegd wat dit betekent
voor u en uw kind. Maandag start de ouderpeiling via SchouderCom. We hopen dat u in grote getale
uw mening hierover kenbaar maakt middels de ouderpeiling. Zodat de oudergeleding van de MR een
gedragen besluit hierover kan nemen. Vast heel hartelijk bedankt voor uw deelname.

VERKEERSEDUCATIE

Afgelopen woensdag was de jaarlijkse verkeersdag op school. Gelukkig kon deze ‘gewoon’
doorgang vinden. Iedere groep voerde uitgezette opdrachten uit. De groepen 1 t/m 4/(5)
oefenden het oversteken in een rechte straat m.b.v. verkeerslichten, zebrapaden en
‘auto’s’. De leerkrachten begeleiden dit met de opdrachtkaarten uit de methode.
De groepen (5)/6 t/m 8 deden stoelendans op de fiets! Uiteraard ontbrak ook het zo
belangrijke fietsen controleren niet. Omdat de leerlingen dit bij elkaar deden, werd niet zo
streng gehandhaafd. Kinderen worden zich door deze controle beter bewust van het belang
van goed werkende onderdelen als remmen en lichten bijvoorbeeld.
Er was zelfs aan een programma bij slecht weer gedacht. Gelukkig was dat niet nodig;-)
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Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
De  werkgroep verkeer Puttershoek/Maasdam die het praktisch verkeersexamen jaarlijks
organiseert heeft reeds contact met school gezocht. Er is nog geen duidelijkheid over
wanneer en of het praktisch verkeersexamen dit schooljaar plaats kan vinden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Gisteren zijn er schoolfoto’s gemaakt van uw kind(eren). Ieder kind krijgt eind volgende week een
briefje mee naar huis met daarop een unieke inlogcode. Wanneer u deze code per ongeluk kwijt
raakt, kunt u dit opvragen bij de desbetreffende docent.

Het bekijken en bestellen van de schoolfoto’s gaat heel
eenvoudig in de webshop https://nijsen.schoolfotos.nl.
Let op: Gebruik géén www of zoekmachine, maar toets het
adres direct in de adresbalk van uw browser.

Wanneer u uiterlijk 13 juni bestelt, wordt uw bestelling 17
juni op school afgeleverd. Het is ook mogelijk om een
spoedbestelling te plaatsen. Voor spoedbestellingen en
bestelling vanaf 14 juni worden verzendkosten gerekend. Uw
bestelling wordt dan thuisbezorgd.

Omdat er -vanwege de corona maatregelen- geen broer/zus
foto’s kunnen worden gemaakt op school, bied ik een
tijdelijke actie aan. Voor slechts €5,- kunt u terecht in mijn
studio in Maasdam voor een broer/zus foto. U ontvangt 1 foto
afdruk 13x19 gratis en kunt bijbestellen in de webshop. Maak
hiervoor een afspraak via onderstaand mail adres.

Zit uw gewenste product niet in de webshop?  Vragen, suggesties en verzoekjes kunnen altijd
gemaild worden naar info@nijsenfotografie.nl.

Vriendelijke groet, Tanja Nijsen

ZWEMONDERWIJS
Met versoepelingen in het vooruitzicht zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken om
het zwemonderwijs weer op te starten. Het zwembad probeert nu roosters te maken voor
hun werknemers zonder al te veel gaten, omdat niet alle scholen starten. We hopen u
hierover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren. De bubbels moeten gehandhaafd
blijven, dus de 2 groepen, gr. 4/5  en groep 5/(6) zullen om de week zwemmen. De andere
week krijgen zij bewegingsonderwijs, waardoor voldoende beweging voor alle kinderen
geborgd is.
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EINDRESULTATEN GROEP 8
In april hebben de leerlingen uit groep 8 de landelijke eindtoets gemaakt. Alle groep 8ers
van de scholen van De Hoeksche School hebben de IEP eindtoets gemaakt.
De kinderen van onze school hebben het heel goed gedaan. Ze moesten dit jaar iets langer
wachten op de uitslag omdat de grenzen van de toets adviezen, dus voor welke
schoolsoort een leerling in aanmerking komt, bij alle toetsaanbieders wat versoepeld zijn op
basis van landelijk geconstateerde vertraging.
Op schoolniveau zijn we trots op hoe de kinderen zich de afgelopen 8/9 jaar ontwikkeld
hebben. We hebben een zogenaamd gemiddelde weging, dat is een afspiegeling van onze
ouderpopulatie.
Met die weging hebben we op 1F(basisniveau) gemiddeld (taalverzorging, lezen en
rekenen samen) 99% behaald op de referentieniveaus. Onze signaleringswaarde van de
inspectie is 85%. Daar zitten we dus heel ver boven. Sterker nog, we behalen bijna 100%.
Op het streefniveau (1S) behaalden we 71%, waarbij de signaalwaarde 55% is. Onze
school doet het goed. Uw kind is bij ons in goede handen.

BIJLAGEN
● Flyer SWV Hoeksche Waard
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