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AFSLUITING SCHOOLJAAR
De foto hiernaast heb ik vanochtend genomen.
Ik vond deze treffend voor het afgelopen
schooljaar. We startten als Integraal kind Centrum,
dus ook kinderen vanaf 0 jaar waren vanaf 31 aug.
welkom. Daarmee ontzorgen we ouders én bieden
we een mooie doorgaande ontwikkelingslijn voor
hun kind. De start van de kinderopvang is
succesvol verlopen, volgend jaar weten nog meer
ouders en kinderen hun weg naar IKC de Pijler te
vinden.
Tegelijkertijd zegt de foto ook iets over onze relatie
met ouders het afgelopen jaar. Want we zagen u
haast niet. Niet omdat u of wij dat niet wilden, maar
vanwege de geldende corona maatregelen.
We hopen van ganser harte dat we u volgend jaar
wel vaak kunnen ontmoeten in de centrale hal van
ons gebouw. Dagelijks staat de deur open voor u
vanaf 14.30 uur en op woensdag en vrijdag
uiteraard eerder. Graag wil ik dit schooljaar
afsluiten met u een hele fijne vakantie toe te
wensen en iedereen, u, de kinderen én het team
een hele fijne start met elkaar toe te wensen in ons prachtige Integraal Kind Centrum.
P.S. De lege kinderwagentjes zijn van de poppenmoeders, die hun kind natuurlijk in de klas
verzorgen en de lege wagens keurig in de hal hebben geparkeerd. Het was immers
speelgoeddag;-)

BREDE ONTWIKKELING
Niet alleen aandacht voor rekenen en taal, maar ook voor de brede creatieve ontwikkeling
van kinderen is één van de pijlers van ons onderwijs. Volgend schooljaar krijgt deze pijler
vorm door het toevoegen van 2 vakdocenten. We zijn erg blij dat onze kinderen
muzieklessen gaan krijgen van een docent van Muziekschool Hoeksche Waard en de
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen een impuls krijgt door de dans- en
beweeglessen van Studio Gwendolyn via CMK.
Daarnaast blijft meester Eric volgend jaar de bewegingsonderwijs lessen geven én zullen
de bewegend leerlessen rekenen en taal door de eigen groepsleerkrachten gecontinueerd
worden.
Dit alles geeft kinderen de gelegenheid zich visueel, auditief en/of lichamelijk de leerstof
eigen te maken. En sluiten we zoveel mogelijk aan bij ieders onderwijsbehoeften.
Daarnaast bieden we het brede aanbod. Kansen voor elk talent van ieder kind. #SNOR
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GOEDE DOELEN
Een paar weken geleden hadden we goede doelen dag. Alle groepen besteedden die dag
aandacht aan iets doen voor het dorp en zijn inwoners. Groep 7 ging insectenhotels maken
en heeft deze inmiddels allemaal afgerond. Ze hangen aan de hekken rondom school. Het
doel van insectenhotels is een veilige plek te bieden aan insecten, omdat insecten het
moeilijk hebben en sommige soorten hard
achteruit lopen qua aantal. Dat is niet fijn voor
de natuur, want insecten zijn simpelweg
broodnodig voor onze voedselvoorziening.
Insecten zijn nodig voor de bestuiving van
bloemen en bloesems. Hierdoor ontwikkelen
veel fruitbomen hun vruchten en kunnen we
straks weer groente uit eigen moestuin eten.

Groep 8 ging
auto’s wassen
van inwoners. Daar waren zij bijzonder blij mee, getuige o.a.
dit bericht: ”Vanochtend ging de bel en stonden er 2
leerlingen van uw school voor de deur.
Of zij de ramen van onze auto mochten wassen.
Helemaal gratis mevrouw zei de jongen.
Het was een actie om iets aardigs voor de buurt te doen.
Wat een ontzettend leuke aardige actie.
Dank aan de jongen en het meisje voor dit mooie gebaar.
Met een stroopwafel gingen zij naar de volgende klant.”
Groep 5/6 heeft onlangs de “Maasdamse Pijler Krant”
rondgebracht. Ook deze werd erg gewaardeerd. We hebben
nog exemplaren op school, mocht u geïnteresseerd zijn;-)

GLIJDEN NAAR GROEP 3
Dit schooljaar zijn de oudste kleuters niet naar buiten
gegleden op weg naar groep 3, maar zij zijn van de ene
hal, tussen de glazen deuren door, naar de andere hal
gegleden. Daar werden ze opgewacht door de kinderen
die nu in groep 4 t/m 7 zitten en na de zomervakantie
samen met hen groep 3 t/m 8 vormen. Wat een feest!
De foto’s van de glijdende kinderen vindt u terug op
schoudercom. Lova beet het spits af!!
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KENNISMAKEN met juf MIRJAM
Beste ouders en leerlingen,
Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Mirjam van der Boor
en ik kom uit Dordrecht.
Op dit moment ben ik werkzaam in mijn woonplaats. Inmiddels
sta ik al vele jaren voor de klas en heb ervaring in alle groepen.
Maar het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging, die ik graag aan de
andere kant van de rivier zoek. Volgend schooljaar zal ik les gaan
geven op IKC de Pijler aan de kinderen van groep 5/6. Wellicht
hebben de kinderen mij al op school gezien, daar ik de afgelopen
weken een paar keer langs ben gegaan bij De Pijler.
Maasdam is nieuw voor mij. Ik heb enorm veel zin om samen met
Chantal de groep te gaan draaien. Alsook kijk ik uit naar de
samenwerking met mijn nieuwe collega's!
Met vriendelijke groet, Mirjam

En met juf SANDRA
Hallo allemaal, ik zal me even aan jullie voorstellen.
Ik ben Sandra van der Spek, 38 jaar en ik heb 2
kinderen; Felin van 4 jaar en Timon van 1 jaar. Samen
met mijn vriend Jeen verhuizen wij in december van
Rotterdam naar Puttershoek, wat wij een mooie
omgeving vinden voor het opgroeien van onze
kinderen.
Ik ben na de Pabo gaan werken bij De
Koetsveldschool in Den Haag, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen. Ik heb daar bijna 10 jaar
gewerkt met heel veel liefde en plezier. Hier heb ik veel
ervaring opgedaan met zorgleerlingen, wat van pas zal
komen bij mijn nieuwe functie als IB-er bij De Pijler. Ik
start komend schooljaar met deze nieuwe uitdaging.
Afgelopen dinsdag heb ik al kennis mogen maken met
het team en de leerlingen. Ik ben hierdoor nog

enthousiaster geworden en kijk ernaar uit om na de zomer te starten.
Tot dan! Fijne vakantie allemaal, groeten Sandra.
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NOGMAALS IN HET KORT AFSPRAKEN VOOR DE START
● Maandag 30 augustus eerste schooldag, schoolgids en ouderkalender gaat mee met

de oudste uit het  gezin.
● Poort open om 8.15 uur, om 8.30 zijn alle kinderen binnen en starten de lessen.
● Ouders nemen afscheid bij de poort of de buitendeur. De kinderen uit de groepen 1/2

aan de voorkant van het gebouw en van groep 3 t/m 8 langs de achterkant.
● We werken met een continurooster, alle kinderen eten dagelijks op school en nemen

een lunchpakketje mee. De lange dagen werken we tot 14.30 uur, woensdag tot
12.30 uur en vrijdag werkt gr. 1 t/m 4 tot 12.00 uur.

● Dringende boodschappen voor de leerkracht vóór schooltijd graag doorgeven via
Schoudercom of via de collega bij de deur of op het plein. Dat geeft de leerkracht de
gelegenheid meteen alle aandacht op de kinderen te richten. Na schooltijd heeft de
leerkracht alle tijd voor u of om een afspraak te maken.

AGENDA: ACTIVITEITEN in de HOEKSCHE WAARD
De kinderen en u hoeven zich niet te vervelen. Want zowel Hoeksche Waard Actief als de
Bibliotheek Hoeksche Waard organiseren diverse activiteiten voor de kinderen. Deze zijn
terug te vinden in respectievelijk het magazine dat de oudste kinderen uit het gezin hebben
meegekregen via school, en op beide websites.

HELE ZONNIGE ZOMERVAKANTIE ALLEMAAL!!
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