Nieuwsbrief 34

IKC de Pijler

18-06-2021 t/m 25-06-2021

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

Tijdens dit warme weer, spelen met water en leren tegelijkertijd. Hoe leuk is dat!

OUDERBIJDRAGE
Onlangs heeft de OR overleg gehad over o.a. de laatste activiteiten van dit jaar.
Door Corona zijn er aantal activiteiten niet doorgegaan, waarvoor wel geld was
gereserveerd.
Na akkoord van de MR is besloten om een korting te geven op de bijdragen voor
(alternatief) zomerfeest, activiteit groep 3-7 en kamp groep 8. We willen € 10,- per kind als
korting geven op de "nieuwe" zomerfeest/schoolreis/kamp bijdrage.
Dit betekent dat er voor de reeds betaalde zomerfeest, schoolreis en kamp bijdragen,
ouders geld deels terug krijgen.
De ouders die nog niet betaald hadden i.v.m. het aangeven aan begin schooljaar dat ze in 2
termijnen willen betalen, daar zullen we dus alsnog een kleine bijdrage z.s.m. incasseren.
Wat zijn de nieuwe bijdragen?
Zomerfeest: € 28 - 10 korting = € 18,Gr 3-7 activiteiten: € 21,50 - 10 korting = € 11,50
Groep 8 "kamp": € 65 - 10 korting = € 55,- per kind
Wij wensen alle kinderen veel plezier met de (alternatieve) activiteiten!
de Ouderraad
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INFO ALTERNATIEVE SCHOOLREIS
Beste ouders, verzorgers,
Zoals vele andere activiteiten, kan de (normale)
schoolreis helaas ook niet doorgaan.
Maar gelukkig hebben we samen met Joyce en
Nicole, ouders van de OR, een leuk alternatief
kunnen vinden!
Op dinsdag 29 juni hebben de groepen 3 t/m 7
een leuk programma voor de boeg.
We zullen deze dag allerlei leuke / sportieve
activiteiten gaan doen op het terrein van de ijs en skeelerclub in Puttershoek.
De dag is als een gewone schooldag van 8.30 tot 15.00 uur, maar we vragen iedereen wel
om over te blijven en dus een lunchpakket mee te nemen.
De rest van de informatie volgt nog tegen die tijd.

GROEPSVERDELING 2021-2022
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2

Tessa

Tessa

Stefany

Stefany

Tessa

1/2

Marjolein

Marjolein

Astrid

Astrid

Astrid

3/4

Leontien

Suzanne

Suzanne

Suzanne

Leontien

5/6

Chantal

Chantal

Chantal/
Esmeralda

Esmeralda

Chantal/
Esmeralda

6/7

Rianne

Rianne

Karlijn

Rianne

Rianne

8

Clarens

Clarens

Clarens

Clarens

Clarens

1e ziekte
vervanging

Suzanne

Karlijn

Tessa

Tessa

Stefany/
Leontien

RT/IB/ICT
begeleiding
bij geen
zieken

Suzanne

Karlijn

Tessa

Tessa

Stefany OB
(ochtend)
Leontien BB
(middag)
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AFSCHEID JUF JACQUELINE
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij laat ik jullie weten IKC De Pijler te verlaten.
Niet omdat ik het niet naar mijn zin heb, maar ik ga een hopelijk zonnige toekomst
tegemoet. Ze zeggen wel eens hoe ouder hoe gekker en in mijn geval zullen sommigen dat
vinden.
Wij, mijn man Peter en ik, hebben per 15 juni 2021 ons huis verkocht en verblijven tot
september op een camping vlakbij ons oude huis. Dan vertrekken we naar Frankrijk waar
onze oudste zoon woont en ons 3 jarig kleinkind Esteban. We willen wel eens weten hoe
het is om echt een tijdje opa en oma te zijn en niet op afstand. Daar zullen we ca. 5
maanden verblijven en hebben dan inmiddels ons nieuwe huis in Spanje ingericht. Vandaar
de zonnige toekomst.
Dat zonnige wens ik natuurlijk alle kinderen toe, maar uiteraard ook alle ouders, opa’s en
oma’s, alle betrokkenen bij IKC De Pijler. Kortom iedereen die ik ook maar gesproken heb
in het verleden en heden.
Wie weet tot ziens, het gaat u allen goed.
Met mooie herinneringen en kinderen in mijn hart.
Liefs Jacqueline.

SCHOOLZWEMMEN
Met ingang van maandag 21 juni a.s. mogen beide groepen, 4/5 en 5(/6), tegelijkertijd gaan
zwemmen. Dat betekent dat groep 5 van 5/6 maandag ook zwemt in tegenstelling tot
eerdere berichten. De reden hiervoor is dat soepeler tegen de cohortering wordt
aangekeken vanuit bestuurszijde. Beide groepen kunnen tegelijkertijd, één groep voor, één
groep achter, in de bus zitten. We wensen alle kinderen nog veel zwemplezier de laatste
weken.

AGENDA
Di. 22 juni MR vergadering
Wo. 23 juni Techniekdag voor alle groepen in het IKC. Groep 4 en groep 7 krijgen
traditioneel een gastles van Mad Science
Di. 29 juni ‘Schoolreis’ voor gr. 3 t/m 7
Ma. 28 juni t/m do. 1 juli Alternatieve ‘kamp’ week gr. 8
Wo. 30 juni Jinthe vertegenwoordigt de Pijler bij de kinderraad van De Hoeksche School.
Deze keer zien alle vertegenwoordigers elkaar in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud
Beijerland.
Do. 1 juli Goede doel dag voor gr. 1 t/m 7, gr. 8 kiest een andere dag om iets te doen voor
het dorp!
Vr. 2 juli Leerlingen groep 8 vrij
Vr. 2 juli Zomerfeest kleuters!
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