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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
EINDELIJK DE ZON!

Ook de kinderen van de dagopvang genieten van het heerlijke weer.
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THEMA KUNST
De onderbouw, kleuters en groep
3, werken aan het thema kunst.
Daartoe is een tekenatelier
ingericht in de centrale hal.
Natuurlijk hangt daar ook kunst
op.

OUDERPEILING
CONTINUROOSTER
Tot maandag 7 juni a.s. kunt u de
vragen van de ouderpeiling via
Schoudercom beantwoorden.
We hopen op een groot
responspercentage. Het zijn
slechts 3 ja/nee vragen. U bent
vrij om de toelichting in te vullen.
Heel hartelijk bedankt voor uw
deelname, mede namens de
medezeggenschapsraad.

HEKWERK GEMEENTE VERVANGEN
Het witte hekwerk aan de voorkant van het gebouw, wat de stoep scheidt van de rijbaan
wordt donderdag 10 juni a.s. vervangen. De Firma Hekbouw voert volgens hun planning de
werkzaamheden uit. Medewerkers van dit bedrijf zijn hier de hele dag aan bezig. Ze starten
om 7.30 uur en zullen pauzeren indien de verkeersstromen dusdanige vormen gaat
aannemen dat het onveilig wordt.
Houd u er aub rekening mee dat het hek mogelijk al weg is als de kinderen naar school
komen. Het nieuwe hek wordt diezelfde dag geplaatst. De werkzaamheden duren echter de
gehele dag. Op vrijdag zal de situatie genormaliseerd zijn met een nieuw veilig, stevig hek.

SCHOOLZWEMMEN/GYMMEN
Vanaf aanstaande maandag 7 juni gaan we weer schoolzwemmen!
Helaas moeten onze groepen nog steeds in hun eigen bubbel blijven.
Dat betekent dat de ene week groep 4/5 zwemles heeft en de andere week groep 5 (van
groep 5/6). Groep 4/5 start maandag a.s.
De eerste keer dat groep 5(/6) gaat zwemmen is op maandag 14 juni. De groep die niet
naar het zwembad gaat, heeft uiteraard wel een bewegingsles in de plaats daarvan.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Gisteren heeft ieder kind een briefje mee naar huis gekregen met
daarop een unieke inlogcode. Wanneer u deze code per ongeluk
kwijtraakt, 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 zijn 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. Let op: deze actie geldt tot 27 juni.
Zit uw gewenste product niet in de webshop? Vragen, suggesties en verzoekjes kunnen altijd
gemaild worden naar info@nijsenfotografie.nl. Vriendelijke groet, Tanja Nijsen

BEWEGEND LEREN
Met name in de middenbouw
doen kinderen veel aan
bewegend leren. Hiernaast is
groep 4/5 bezig met
‘rekentikkertje’. Zo leuk!

PEUTERSPEELZAALtijd
Tussen 8.35 en 8.45 uur staan
de pedagogisch medewerkers
klaar om de peuters te
ontvangen via het plein.

AGENDA
Wo. 9 juni Nationale
buitenspeeldag, Hoeksche
Waard Actief organiseert van
14.00 t/m 16.30 uur leuke
activiteiten op de velden van
FC Binnenmaas. Zie flyer in de
bijlage.
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