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

START SCHOOLJAAR
En zo zijn we alweer een week onderweg in het nieuwe schooljaar! De tijd vliegt als je het
naar je zin hebt. En we hebben weer genoten van uw kinderen in het IKC. We zijn gestart met
het continurooster. De vrije speeltijd tussen de middag verliep heel plezierig voor de kinderen.
Het is leuk om te zien hoe vanzelfsprekend jong en oud SNOR met elkaar omgaat en rekening
houdt met elkaars leeftijd en interesse. En iedereen samen speelt alsof het nooit anders was.
Al met al een geslaagde eerste week.
Nu de corona maatregelen zijn afgeschaald, hopen wij u, ouders, weer regelmatig in het
gebouw te zien. U hoeft geen mondkapje op, de hal is groot genoeg om 1,5 m. te waarborgen.
Dus heeft u vragen, zorg, of komt u iets iets gezelligs delen of ergens aan meehelpen, zien we
u graag na 14.30 uur. Een fijn schooljaar gewenst namens het gehele team IKC de Pijler.

JUBILEUM RIANNE
Het eerste feestje is ook al achter de rug! Vanmiddag vierde juf Rianne in de klas en vanavond
met het team dat zij 25 jaar werkzaam is in het onderwijs. Dat verdient een bloemetje én taart
natuurlijk. Alle kinderen uit haar klas kregen een minigebakje met afbeelding. Iwan de Looff,
personeelsmedewerker van st. De Hoeksche School kwam Rianne iets aanbieden namens het
bestuur. Wij zijn ontzettend blij met juf Rianne in ons team en zullen haar vanavond uitgebreid
in het zonnetje zetten. Van harte gefeliciteerd, juf Rianne!!!
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NIEUWE MedezeggenschapsRaad
Vorig schooljaar heeft u via de nieuwsbrief vernomen dat de oudergeleding van de MR dit
schooljaar ingevuld zou worden door 2 nieuwe ouders, te weten Judith Kamp en Renske
Kooiman-Visser. Judith heeft zich reeds voorgesteld via de nieuwsbrief, Renske doet dat
hieronder.
Ook de personeelsgeleding is gewijzigd. Juf Rianne en juf Mirjam treden toe tot de MR. Juf
Clarens en juf Suzanne gaan zich inspannen voor andere werkgroepen in de organisatie.
Hiermee maakt de voltallige MR een frisse nieuwe start en ze hebben er alle 4 zin in. De
MR vergaderingen staan op de jaarkalender en de notulen worden uiteraard weer gedeeld
met u. Wij wensen de nieuwe MR ook een prettig schooljaar toe en we verheugen ons op
de samenwerking.

Renske stelt zich voor:
“Hallo allemaal! Mijn naam is Renske Kooiman-Visser. Ik ben de moeder van Isa uit groep 4
en Floortje uit groep 1. Ons derde kindje zal naar verwachting in januari geboren gaan
worden en zij zal over enkele jaren ongetwijfeld ook naar de Pijler toe gaan.

Naast moeder ben ik in het dagelijks leven werkzaam bij
Rogplus, een uitvoeringsorganisatie Wmo die in opdracht van
de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werkt.
Mijn functie binnen deze organisatie is manager van de
afdeling uitvoering. Werk wat me goed past omdat ik sociaal
en maatschappelijk ben ingesteld, geloof in de unieke
kwaliteiten en krachten van mensen, open sta voor
verbeterpunten voor onze organisatie en werk vanuit een
talent om verandering aan te jagen. Om dit goed te doen
werk ik veel samen met andere organisaties en partners van
Rogplus die ook hun steentje bijdragen in het sociaal domein.

Als nieuw MR lid hoop ik dat deze kwaliteiten een
meerwaarde kunnen zijn om, samen met Judith, een goede
oudervertegenwoordiger te kunnen zijn. Ik denk graag mee in ontwikkelingen en
veranderingen waarbij ik positief en oplossingsgericht ben ingesteld. Ik ben het vanuit mijn
werk gewend om te werken vanuit beleidssignalering, klachten, maar ook complimenten en
het doorvoeren van verbeteringen. Rekening houdend met een ieders belang of eventuele
gevoeligheden. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking en communicatie
tussen de schoolleiding en oudervertegenwoordigers. Niet tegenover elkaar, maar naast
elkaar. Samen afstemmen en verder bouwen aan de toekomst zodat de kinderen goed
onderwijs krijgen en met veel plezier naar de Pijler toekomen. Ik hoop daar in ieder geval
een bijdrage aan te kunnen leveren.”
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VORMINGSLESSEN
Afgelopen week is Sonja van Leeuwen, die GVO (protestant christelijke) lessen geeft, op
school geweest. Zij zal het gehele jaar PC lessen verzorgen. Voor HVO en GVO (Katholiek)
zijn er (nog) geen docenten beschikbaar.
Sonja start volgende week met haar lessen. De kinderen die als 2e keuze op het formulier
GVO/PC hebben aangegeven zullen haar lessen gaan volgen. Mocht u een andere keuze
hebben gemaakt, maar toch willen dat uw kind deze lessen gaat volgen, kunt u dat aan mij
doorgeven tot uiterlijk wo. 8 sept. a.s. Sonja heeft dit ook zelf besproken in de groepen, dus
de kinderen weten er al van en sommige kinderen hebben aangegeven bij haar PC lessen
te willen volgen. Mocht u daar tegen zijn, dan hoor ik het ook graag.
Sonja kan dan op donderdag 9 sept. met de lessen starten. De kinderen volgen in principe
het hele jaar de PC lessen, tenzij we alsnog een docent HVO en/of RK krijgen toegewezen.

BREDE ONTWIKKELING
Vandaag is Gwendolyn van Studio Gwendolyn gestart met de dans-/beweeglessen. 1x per
2 weken krijgen alle groepen les van haar. Groep ½a was vanochtend als eerste aan de
beurt. De kinderen genoten!! Van de muziek, van het bewegen, van de materialen, van
Gwendolyn. Op wo. 15 sept. a.s. starten de muzieklessen onder leiding van een vakdocent.
Jirre van MuziekSchool Hoeksche Waard komt deze verzorgen.
En uiteraard is Eric, vakdocent bewegingsonderwijs een vaste waarde op onze school. Ook
zijn lessen zijn weer gestart:
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AGENDA
Week 13 t/m 17 sept. Tijdens deze week worden de welkomstgesprekken gehouden.
Houdt u Schoudercom in de gaten om in te tekenen. De leerkrachten sturen u van te voren
een Powerpoint met daarin algemene zaken, waarover u eventueel vragen kunt stellen. We
willen graag een gesprek met de ouders van alle kinderen om verwachtingen over het
komend leerjaar met elkaar af te stemmen en eventuele bijzonderheden die van belang zijn
voor ons of u om te weten door te nemen. Bij de welkomstgesprekken van groep 8
verwachten we u samen met uw zoon of dochter.
Week 13 t/m 17 sept. Dit is tevens de School op Seef breng week, waarbij we de
kinderen en u vragen om niet gemotoriseerd naar school te komen. Meer informatie volgt.
Wo. 29 sept. BOEKENMARKT
De kinderboekenweek 2021 komt er weer aan!
Dit jaar met het thema Worden wat je wil! Het gaat dus over beroepen.
Natuurlijk komt er dit jaar ook weer een kinderboekenmarkt op de Pijler, verzorgd door
kinderboekwinkel “de Giraf”. De tijd en hoe dit precies zal gaan, hoort u nog

MEDEDELINGEN
● Deze week heeft uw oudste zoon of dochter bij ons op school, de papieren versie

van de jaarkalender en de jaargids meegekregen naar huis. Heeft u deze niet
ontvangen, vraag na bij uw kind of de leerkracht. Er zijn nog exemplaren op school
aanwezig.

● De groepsleerkracht onderhoudt de kalender van haar groep op Schoudercom. De
jaarkalender voor alle groepen op Schoudercom wordt de komende weken gevuld,
zodat u ook daar alle bijzondere activiteiten of dagen terug kunt vinden.

● Op de jaarkalender staat vermeld dat de kinderen van groep 5 t/m 8 op 14 april a.s.
tot 14.00 uur op
school zijn. Dat geldt
ook voor de kinderen
van groep 1 t/m 4
natuurlijk.

● Deze week zijn er
diverse folders met
de kinderen
meegegaan over
gezonde voeding,
abonnementen om
leesplezier te
bevorderen, etc.,

● Denkt u aan het
invullen en inleveren
van de adressenlijst!
Hartelijk dank voor
uw medewerking.
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