
Nieuwsbrief 34

IKC de Pijler
25-06-2021 t/m 02-07-2021

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

EEN IMPRESSIE VAN DE TECHNIEKDAG op het IKC! Wat hebben we veel geleerd!

De techniekdag was een groot succes. Diverse technieken
kwamen aan bod deze dag. Meer foto’s vindt u in de blogs.
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VERSOEPELINGEN
Vanaf maandag 28 juni a.s. gelden versoepelingen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht in
het gebouw. Wel blijft het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van andere
volwassenen. De laatste rapportgesprekken zullen op school gehouden worden. We
hanteren nog wel een looproute om drukte in de centrale hal te voorkomen.
De bubbels worden losgelaten. Alle kinderen mogen weer samenwerken en samen spelen.
Dat betekent dat zij weer door de entreedeuren naar binnen en buiten zullen gaan en de
garderobes van de kinderen ook weer in gebruik genomen kunnen worden. Heerlijk die
jassen en tassen uit de klas! We continueren het poortbeleid zoals altijd.

BOUW!
Een aantal kinderen op school werkt met het leesprogramma BOUW! Zeker na zo’n
bijzonder schooljaar is het raadzaam om de continuïteit zoveel mogelijk te bewaren. Zo gaat
de leerling volgend schooljaar weer goed van start! Daarom adviseren wij om te blijven
oefenen in de vakantie. Wij hebben een aantal tips en adviezen over hoe dat met Bouw!
kan.Tips:

● Het is niet voor niets vakantie! Stem daarom samen met de leerkracht af wat een
goed plan is voor de zomervakantie. Want ieder kind en iedere situatie is anders.

● Is de leerling thuis snel klaar met een Bouw!-deel? Dan kunt u als ouder er voor
kiezen om bepaalde lessen nog eens te herhalen. Of laat de leerling zelf kiezen
welke lessen hij graag nog eens zou willen doen.

● Ouders kunnen ook afspreken dat niet de volledige zes weken wordt geoefend,
twee weken niet oefenen kan ook al
heel fijn zijn voor de leerling.

● En lees lekker veel voor aan uw
kind in de vakantie.

DE VAKANTIEBIEB APP
Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis online Bibliotheek-app
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de
mooiste verhalen beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of tablet. Ze
downloaden simpelweg de leukste e-books en luisterboeken met de gratis online
Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid zijn van de bieb. Doorlezen tijdens de vakantie is
super belangrijk en dat kan gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!

Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie
strandstoel op digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel
gemakkelijk: uw kinderen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een
telefoon of tablet met de online Bibliotheek-app.
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Hoe werkt Boek 'n Trip?
● Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
● 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
● Elk boek drie weken lenen
● Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
● Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
● Toegang tot duizenden jeugdtitels
● Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
● Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

BUITENKEUKEN op het
KLEUTERPLEIN
Dankzij Opa Koos kunnen nu ook de
kleuters genieten van lekker kliederen met
water én zand.
Er wordt enthousiast gekookt en gebakken.
Pip vindt Opa Koos heel knap. Ze riep dan
ook uit:
“Die opa Koos kan ook aaaaaaalles maken”.
Heel hartelijk bedankt opa Koos. Alle
kinderen zijn erg blij met de buitenkeuken.

FORMATIE
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen,
werkt juf Karlijn ook volgend schooljaar bij
ons. Zij is dan volwaardig leerkracht. Deze
week heeft zij haar PABO diploma
aangevraagd.
Van harte gefeliciteerd Karlijn! Top gedaan.
Een minder leuk bericht voor ons, maar wel
leuk voor haar, is dat juf Esmeralda ons IKC
gaat verlaten. Zij volgt haar hart naar het
Speciaal Onderwijs. Wij gaan haar missen,
maar wensen haar ontzettend veel plezier in haar nieuwe werkomgeving. Uiteraard maakt
zij het schooljaar gewoon af bij ons. We gaan op zoek naar een collega voor juf Chantal in
groep 5/6.

INVOERING CONTINUROOSTER
Zoals u in het bericht van de MR heeft kunnen lezen voeren we volgend schooljaar een
continurooster in. In de brief in de bijlage kunt u lezen wat de invoering van het
continurooster voor de praktijk van alledag betekent.
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TAFELTJESDIPLOMA’S

We feliciteren leerlingen uit groep 5 met hun

tafeltjesdiploma. Goed gedaan, kanjers!

AGENDA

Ma. 28 juni t/m do. 1 juli Alternatieve ‘kamp’ week gr. 8
Di. 29 juni ‘Schoolreis’ in de Hoeksche Waard voor gr. 3 t/m 7
Do. 1 juli Goede doel dag voor gr. 1 t/m 7
Vr. 2 juli Leerlingen groep 8 vrij
Vr. 2 juli Zomerfeest kleuters!
Vr. 9 juli Groep 8 gaat auto’s wassen van ouders uit het dorp
en/of omgeving tussen 8.30 en 10.00 uur! Wat een goed doel!

WAT EEN HEERLIJKE WEEK KOMT ERAAN;-)
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