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

ZOMERFEEST

Thema kunst: Hierboven ziet u alle kunstenaars aan het werk in het atelier. Zie voor meer
foto’s SchouderCom. Wat een fantastische dag, met 45 zonnetjes was het toch zomer;-)

OUDERHULP
We zijn zo blij dat we de bubbels mochten laten varen, in deze week van activiteiten voor
alle groepen. Daardoor konden we weer als
vanouds ouders ontvangen om ons te
helpen voor, tijdens en na de activiteiten
die de hele week hebben plaatsgevonden.
Met als afsluiter het geweldige zomerfeest
voor de kleuters. Alle ouders heel erg
hartelijk bedankt hiervoor en heel fijn dat
we dit weer samen hebben kunnen doen.
Hopelijk volgend jaar weer heel vaak!!!
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KINDERRAAD EN GOEDE DOELEN

Afgelopen woensdag kwam de kinderraad van De Hoeksche School bijeen in de raadzaal
van de gemeente Hoeksche Waard. Jinthe uit gr. 7 was daarbij aanwezig namens de Pijler.
De kinderen hebben wethouder Blaak geïnterviewd. En de democratische grondbeginselen
van onze rechtstaat ervaren door letterlijk op de stoelen van de gemeenteraadsleden te
zitten met de microfoons voor zich. Een mooi voorbeeld van burgerschap voor onze kinderen.

In het kader van burgerschap hebben we afgelopen donderdag in alle groepen aandacht
besteed aan de kernwaarde weldadigheid, doe de ander goed. Alle groepen hebben zich
ingespannen om iets te doen voor het dorp. Dat varieerde van het entertainen van de ouderen
in het dorp, tot het maken van insectenhotels. Deze zorgen voor een fijne leefomgeving voor
alle inwoners van Maasdam met een variatie aan bloemetjes en andere natuur. Tzt kunt u alle
foto’s terugvinden op Schoudercom.

LUNCHTIJD 2021-2022
Omdat we volgend jaar met alle kinderen op school lunchen, zoeken we ouders die een
uurtje tussen de middag willen vullen met toezicht houden op spelende kinderen, samen met
andere ouders en stagiaires onder leiding van een professional. Zo zorgen we er samen
voor dat het pedagogisch klimaat ook dan voelbaar is.
U start met koffie/thee en eindigt soms met een boodschapje/overdracht voor de leerkracht.
Effectief bent u ca. 0.30
uur met de kinderen
bezig. Voor het gehele
uur ontvangt u een
vergoeding van € 5,-.
U kunt zich hiervoor
opgeven bij juf Anja.
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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. In de nieuwsbrief van vorige week vindt u een aantal tips en
adviezen over hoe dat met Bouw! kan.

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!
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

En natuurlijk kunt u ook weer zelf met uw kind naar de bibliotheek want de bieb in
Puttershoek is weer geopend. Openingstijden vindt u op de website van de bibliotheek. Ook
kunt u daar leuke boeken vinden om voor te lezen aan uw kind.

AGENDA
Week van 5 juli Deze week zijn de laatste gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen
met ouders gepland. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen van de leerkracht van uw
kind. Als er vanuit school geen nieuwe of bijzondere zaken te bespreken zijn, heeft u geen
uitnodiging heeft ontvangen. Toch bent u van harte welkom en kunt u zelf een gesprek
aanvragen met de leerkracht van uw kind via Schoudercom. De gesprekken zijn op school!
Wo. 7 juli Juffendag Op deze dag vieren alle juffen gelijktijdig hun verjaardag. Juf
Jacqueline neemt op deze dag tegelijkertijd afscheid van alle kinderen.
Vr. 9 juli Alle groepen, behalve groep 8, zijn bezig geweest met het goede doel van dit
schooljaar: iets voor de bewoners van Maasdam en/of omgeving. Groep 8 was toen op
kamp. Natuurlijk willen zij ook iets doen, daarom gaan de kinderen van groep 8 vrijdag 9 juli
van half 9 tot 10 uur de ramen van auto's wassen! Sluit u gerust aan bij de wasstraat van
groep 8 achter Duijvesteijn.
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