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

Maandagmiddag gingen de kinderen van groep 1 t/m 3 luisteren en kijken naar de musical
liedjes, gezongen en voorgedragen door de leerlingen van groep 8. Eindelijk konden de
kinderen het geleerde laten zien op ‘hun’ podium met professioneel licht en geluid. Dat was
een succes hoor!

KENNISMAKEN MET DE NIEUWE JUFFEN en met nieuwe klasgenootjes
Op donderdagochtend 15 juli a.s. van 11.00 t/m 12.00 uur gaan alle kinderen kennismaken
bij en met hun nieuwe leerkracht(en). Ook de nieuwe kleuters zijn van harte uitgenodigd om
aan te sluiten bij de nieuwe klasgenootjes voor het volgend schooljaar. De nieuwe kinderen
worden om 11.00 uur verwacht in de hal van het IKC.

OUDERBEDANKMIDDAG
Vanwege de nog steeds gelden maatregelen om afstand te houden bedanken we u dit jaar
op een iets andere manier voor uw hulp. Uw vraagt zich af welke hulp? De laatste weken
de zeer welkome hulp bij activiteiten, maar laten we de weken van thuisonderwijs zeker niet
vergeten! Daarom krijgen alle oudste kinderen van het gezin donderdagmiddag een
bedankje mee voor u. Heel hartelijk bedankt voor uw inzet voor uw kind op ons IKC!
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AFSPRAKEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Op maandag 30 augustus a.s. zien we elkaar weer na een lange zomervakantie. Die dag
krijgen alle oudsten van het gezin de jaargids mee, waarin u kunt lezen hoe het IKCbeleid
eruit ziet. Er zijn niet zoveel wijzigingen. De belangrijkste is de invoering van het
continurooster. We verwachten alle kinderen dagelijks tussen 8.15 en 8.30 uur op school.
Om de zelfstandigheid en autonomie van de kinderen blijvend te stimuleren, hebben wij
besloten om de kinderen ook in het nieuwe jaar zelfstandig naar binnen te laten komen. U
kunt uw kind gedag zeggen bij de poort of bij de voordeur van het gebouw als uw kind in
groep 1/2 zit. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen langs de achterkant. Waarbij ook geldt
dat de kinderen zelfstandig naar binnen gaan.
Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein.
We eten met de kinderen rond 12.00 uur en om 12.15 genieten ze van een half uur spelen.
Dit gebeurt onder toezicht van een leerkracht, stagiaire en 4 hulpouders. Op dinsdag zoeken
we nog een ouder die hierbij wil helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Anja.
De dag eindigt om 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de kinderen
van groep 1 t/m 4 geldt dat zij op vrijdag om 12.00 uur vrij zijn. Op woensdag zijn alle
kinderen op school tot 12.30 uur. Dagelijks bent u na schooltijd van harte welkom in het
gebouw om een afspraak te maken met de juf of een gesprek te voeren of een vraag te
stellen, etc. Wilt u voor schooltijd iets urgents doorgeven, dan kan dat via Schoudercom of bij
de juf die op het plein of bij de ingang staat.
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AFSCHEID JUF JACQUELINE
Beste ouders/verzorgers,
Heel erg bedankt voor een onvergetelijk afscheid van de leerlingen op de juffendag. Ik heb
talloze cadeaus, lieve berichtjes, tekeningen en veel lekkere dingen gekregen. Het was wat
passen en meten op de camping, maar gelukkig heeft alles weer een plekje gekregen.
Ik ontving een prachtig herinneringsboek waarin alle leerlingen, kinderen van de
kinderopvang en leiding en leerkrachten staan.
Alle lieve berichten en kaarten zijn aan het boek toegevoegd. Na vrijdag 16 juli, echt mijn
allerlaatste dag op De Pijler, zal ik menigmaal het boek inkijken. Mocht het wat koud zijn op
de camping zal zo’n boek mij lekker verwarmen.
Hartelijke groet van Jacqueline

BOUW!DIPLOMA
Ook Christiaan uit gr. 4 heeft zijn BOUW!diploma
behaald. Van harte gefeliciteerd Christiaan. Super Knap!

FORMATIE
In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat juf
Leontien volgend schooljaar werkt in gr. 3/4. Daarom
zijn we blij dat we een nieuwe IBer hebben gevonden in
juf Sandra van der Spek. Zij stelt zich binnenkort aan u
voor via de Nieuwsbrief.
Tevens gaat juf Esmeralda ons verlaten voor het
speciaal onderwijs, dat een speciaal plekje in haar hart
heeft. Inmiddels zijn er gesprekken met kandidaten voor
leerkracht groep 5/6 op woensdag en donderdag
geweest. De andere dagen is juf Chantal er natuurlijk.
Wij hopen u nog voor de zomervakantie een nieuwe
collega te kunnen presenteren.
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HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Het is alweer bijna zomervakantie! Dit betekent dat er weer heel veel leuke activiteiten voor
kinderen uit de Hoeksche Waard worden georganiseerd. Hoeksche Waard Actief
organiseert, samen met vele verenigingen en aanbieders een programma vol sport, spel en
cultuur deze zomer. Wij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om mee te doen
aan de verschillende activiteiten.
In de bijlage de flyer met een greep uit de activiteiten. Het zou geweldig zijn als zoveel
mogelijk jongens en meisjes meedoen.
Net als vorig jaar geeft Hoeksche Waard Actief weer een zomermagazine uit. Een
magazine boordevol leuke spelletjes en activiteiten voor in de vakantie. Deze week starten
we met de verspreiding en brengen we het magazine langs op school. Het magazine is met
name bedoeld voor de kinderen vanaf groep drie.

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek biedt tijdens de zomervakantie allerlei activiteiten in de bibliotheek, waar de
kinderen zich voor kunnen aanmelden, want ook in de vakantie blijft lezen leuk en
belangrijk.
Als bijlage, de zomer-lees-bingo, deze is ook te vinden op de site www.debhw.nl.
Alvast een hele fijne zomervakantie! Xenia , Evelien en Colinda
Afdeling Educatie, Communicatie en Activiteiten, Bibliotheek Hoeksche Waard

AGENDA
Ma. 12 juli Laatste rapport mee en 3x (!) uitvoering musical groep 8 voor genodigden
Di. 13 juli Afscheid groep 8
Wo. 14 juli De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen een Zomerboekje mee om tijdens de
zomervakantie het lezen goed te kunnen onderhouden. Veel plezier ermee!!
Do. 15 juli Kennismaken met nieuwe juffen van 11.00 tot 12.00 uur
Vr. 16 juli Laatste schooldag, groep 1 t/m 4 regulier uit om 12.00 vakantie. Groep 5 t/m 7
heeft continurooster, dus die kinderen zwaaien we om 14.00 uur uit.
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