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SCHOOLONTWIKKELING
De school werkt continu aan haar ontwikkeling. Ontwikkelingen worden ingegeven door
kennis, expertise en interesses van teamleden passend bij de visie van de school. Maar ook
door maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving van de overheid én door uw
inbreng en die van de kinderen. Door 2 jaarlijks tevredenheidspeilingen uit te zetten en
jaarlijks zelf kwaliteit te meten, ontstaan nieuwe inzichten over de kwaliteit van het onderwijs.
Vervolgens komen daar voornemens voor een nieuw schooljaar uit voort. Deze staan
beschreven en uitgewerkt in het jaarplan en kort beschreven in de jaargids.
De voornemens voor het komend schooljaar zijn:

● Optimaliseren van het leerkracht handelen door teamscholing op het vakgebied lezen;
● Samenwerking realiseren met Muziekschool Hoeksche Waard;
● Burgerschapscoördinator actief inzetten;
● Vertrouwenspersoon laagdrempelig maken en levend houden bij m.n. de leerlingen;
● Realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn in het kindcentrum;
● Intensieve samenwerking tussen ouders en centrum;
● Onderzoek naar informatievoorzieningsbehoefte bij ouders;
● Activiteiten ontwikkelen t.b.v. IKC teamontwikkeling;
● Vaststellen overige leerlijnen digitale geletterdheid en mediawijsheid;
● Realiseren van BSO met

GAAV!;
● Oriënteren op een nieuwe

rekenmethode;
● Vervangen van projectboeken

van Alles-in-1;

BSO
Met het opstarten van de school is de
BSO ook weer gestart. Deze week
werd er geknutseld met kralen, draad
en ringetjes om uiteindelijk een mooie
sleutelhanger te maken. De kinderen
vinden de afwisseling van vrij spelen,
sporten en werken aan creatieve
opdrachten erg aantrekkelijk. U kunt
uw kind opgeven voor BSO via de
website:
dehoekscheschool.nl/kinderopvang

BIJLAGE Flyer over schaatslessen
via District Hoeksche Waard KNSB!
Op 16 oktober a.s. starten de lessen.
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LEERLINGENRAAD
Dit jaar zijn opnieuw vertegenwoordigers gekozen voor de leerlingenraad. Lars en Nygo uit
leerjaar 5, Stijn en Silke uit leerjaar 6, Casper en Sara uit leerjaar 7 en Levi en Ruby uit
leerjaar 8 zijn door hun klasgenootjes gekozen om de kinderen van IKC de Pijler te

vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
De raad komt 1 x per 2 weken bijeen op
vrijdagmiddag van 14.30 tot 14.45 uur. Juf
Anja bespreekt dan met de kinderen wat
hen bezighoudt, wat ze graag willen
veranderen, wat ze belangrijk vinden, etc.
en niet alleen zij, maar zeker zo belangrijk
wat hun groep vindt.
Iedereen kan tips of ideeën doorgeven aan
de leerlingen van de leerlingenraad. Alles
wordt besproken.
Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een
fijne school, waar iedereen met plezier naar
toe gaat, waardoor iedereen zich veilig kan
ontwikkelen tot mooie medemensen in de
samenleving.
Veel succes leerlingenraad!!

SCHOUDERCOM BLOGS
In schoudercom kunt u blogs bekijken van
de groepen. In tegenstelling tot voorgaande
jaren krijgt u bericht als er een blog is van
de groep waarin uw zoon of dochter zit. U
kunt ook blogs bekijken van andere

groepen, maar daarvoor moet u specifiek op betreffende groep klikken.
Verschillende groepen hebben al blogs gepost. Veel plezier met dit eerste inkijkje in het
nieuwe schooljaar. Vergeet u ook niet om af en toe op de facebookpagina van obs/ikc de
pijler te kijken. Daar wordt wekelijks gepost over hetgeen we zoal doen op ons IKC.

INDIËHERDENKING
Onze school heeft al vele jaren het Indië-monument geadopteerd.
Het monument staat op de begraafplaats in Puttershoek en de herdenking begint vrijdag 17
september 2021 om 14.00 uur. Groep 8 besteedt hier altijd aandacht aan en zal ook dit jaar
bij de herdenking aanwezig zijn.
Zij gaan vrijdag op de fiets, onder begeleiding van een leerkracht en ouders, rond half 2
naar Puttershoek en fietsen na afloop zelfstandig naar huis.
Natuurlijk is iedereen welkom, met inachtneming van de 1,5 m. in verband met corona.
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SCHOOL BRENG WEEK
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, doen we
ook dit jaar weer mee met de 'Schoolbrengweek'.
Lopen of fietsen naar school is goed voor de verkeersvaardigheid en
-veiligheid van uw kind(eren). Daarnaast is het goed voor de
gezondheid en het milieu. Maar het is vooral LEUK!  Ook ouders
kunnen een handje helpen in de Schoolbrengweek, door bijv.:
• met uw kinderen te praten over verkeersveiligheid op de route naar
school en met kinderen (extra) fietsoefeningen doen. Tips voor het
gesprek en het oefenen gedurende deze maand staan op
https://www.schoolopseef.nl/lespakket/oudertipkalender-september
• kinderen te stimuleren en te helpen om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te
gaan. Door te oefenen, zelf het goede voorbeeld te geven en te zorgen dat de fiets in orde
is. Veel succes, ook verkeersveiligheid doen we samen! #SNOR
We gaan hier de komende week in alle groepen aandacht aan besteden.

BOEKENMARKT
Nu de kinderboekenweek er weer aankomt organiseert
de Pijler de jaarlijkse boekenmarkt. Lezen verschaft ons
toegang tot de hele wereld en zorgt er daarmee voor dat
we als volwassene niet aan de zijlijn staan, maar mee
kunnen doen. De Giraf uit Dordrecht is een specialist op
het gebied van kwalitatief goede kinderboeken. Wij
nodigen u allen en andere belangstellenden uit de markt
te bezoeken op wo. 29 sept. a.s.

AGENDA
Maandagavond 13 sept. Het hele team is
maandagavond op school  aanwezig om de
welkomstgesprekken met ouders (en kind) te voeren.
Ook juf Anja en juf Sandra zijn aanwezig om kennis te
maken, informatie aan te vragen of zomaar een praatje
mee maken. We vragen u rekening te houden met de
corona maatregelen door plaats te nemen op 1,5 m.

MEDEDELINGEN
● Het is fijn dat u de beide incasso brieven (tbv toezicht grote pauze én vrijwillige

ouderbijdrage) voor de st. Vrienden van de Pijler z.s.m. inlevert.
● Deze maand organiseert Muziekschool HoekscheWaard samen met een aantal

verenigingen September MuziekMaand op verschillende locaties in de Hoeksche
Waard. Je mag allerlei muziekinstrumenten uitproberen, meespelen in een orkest en
misschien mag je zelfs wel even een orkest dirigeren…..er zijn workshops en
concertjes op verschillende locaties in de Hoeksche Waard. In de bijlage een poster
met daarop de website waarop meer informatie te vinden is.
Vriendelijke groet Marieke de Vries, Muziekschool HoekscheWaard
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