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VAKDOCENT MUZIEK
Woensdagochtend is
meester Jirre, de nieuwe
muziekmeester van
Muziekschool Hoeksche
Waard gestart. Elke 2
weken komen alle
groepen aan de beurt.
Hiernaast op de foto is
groep 6/7 aan het werk
met boomwhackers, wat
was het leuk!
IKC de Pijler ziet het als
haar missie om de brede
ontwikkeling van
kinderen te stimuleren.
De natuurlijke motivatie
en het enthousiasme
van kinderen wordt
gestimuleerd door hen
aan te spreken op hun
interesses en het
aanbod daarop af te
stemmen. We maken
daarbij gebruik van de
financiële mogelijkheden
die de overheid ons
biedt via het nationaal
programma onderwijs.
Dat als doel heeft
leerlingen te stimuleren
zich optimaal te
ontwikkelen, ondanks de
beperkende corona
maatregelen.

CORONAMAATREGELEN
Gelukkig heeft het kabinet besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf
20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting.
Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat de regels op een
veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen
volgen op school. De GGD besluit op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er
nodig zijn bij een coronabesmetting op school, na overleg met de school.
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WERKEN MET ALLES-in-1
Ook het werken met Alles-in-1 past bij
onze visie om tegemoet te komen aan de
natuurlijke behoefte van ieder kind, om op verschillende manieren te leren. Ieder kind leert
anders en heeft verschillende talenten. Alles-in-1 biedt dagelijks afwisseling in werkvormen
en vaardigheden waarbij een beroep wordt gedaan op cognitieve, sociale, creatieve,
praktische of onderzoekende kwaliteiten.

Via spel en spelen, kijken en luisteren, denken en doen, lezen en leren, alleen of in
gesprek, met tweetallen, in kleine groepjes of klassikaal komen we hieraan tegemoet. De
kinderen ervaren middels een project hoe kennis, ervaringen en onderwerpen met elkaar
samenhangen. Zo wordt de kennis en ervaringen die kinderen opdoen betekenisvol en
beklijft de informatie beter.

KOPPELING SCHOUDERCOM
Afgelopen weken is alle informatie van de adreslijsten gecontroleerd en/of gewijzigd in
Parnassys, ons leerlingadministratiesysteem.
Bij sommige kinderen is een ander emailadres doorgegeven voor schoudercom. Dit kan
ervoor zorgen dat u of uw partner een nieuwe link krijgt op dat mailadres voor
schoudercom. Mocht u tegen problemen aanlopen, dan help ik u graag. Mvg juf Anja
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SCHOOL BRENG WEEK School op Seef
Afgelopen week hebben wij extra aandacht besteed aan de schoolbrengweek. In alle
klassen is elke dag gekeken naar op welke manier de kinderen naar school waren
gekomen. En als de juf het vergat, hielpen de kinderen de juf er wel aan herinneren. 😉

De meerderheid van onze leerlingen komt lopend of fietsend naar school, afhankelijk van
de leeftijd gebeurt dit nog onder begeleiding. Voor het oefenen van deelname aan het
verkeer is dit dus een hele goede basis!
Maar ook komen de kinderen steeds vaker op de step naar school. Er was discussie of de
step bij ‘’fietsen’’ of bij ‘’lopen’’ hoort, maar de kinderen zijn het er over eens dat steppen
onder ‘’lopen’’ valt, want je zet vaak je voet op de grond. Volgens de verkeersregels ben je
met een step een voetganger, dus dat zien ze goed!

In gesprek met elkaar, kwamen de leerlingen ook tot de conclusie dat het soms niet anders
kan dan met de auto naar school te gaan. Bijvoorbeeld als ouders gelijk door gaan naar
hun werk of als de afstand te groot is.
We zijn met elkaar goed bezig zo en zijn benieuwd of we de rest van het schooljaar ook zo
vaak mogelijk met de fiets of lopend naar school komen.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Beste ouders,
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op de Pijler. U kunt bij het
schoolmaatschappelijk werk terecht voor alle vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en
school gerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen.

Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende en
preventieve hulp aan kinderen en ouders. Daarnaast bieden wij
vanuit Kwadraad verschillende cursussen aan op het gebied van
weerbaarheid, echtscheiding, faalangst en meidenvenijn. Alle
hulp van het schoolmaatschappelijk werk is geheel kosteloos.

Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen,
dan ga ik met u op zoek naar beter passende hulp, waarbij
gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de hulpverlening.
Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik nauw contact met de
intern begeleider van school en maak ik onderdeel uit van het
Jeugdteam in de Hoeksche Waard.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen
met mij of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider op school.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag via telefoonnummer
06-40799650 of email: f.krebbers@kwadraad.nl.
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BOEKENMARKT
Wo. 29 sept. a.s. Boekenmarkt van 11.30 tot 18.30 uur.
Iedereen is van harte welkom, de hele familie, de buren,
neefjes, nichtjes, etc. Leuke tips voor 5 dec. a.s. te koop !

INDIËHERDENKING
Vandaag is groep 8 aanwezig geweest bij de Indië
herdenking. We zijn op de fiets, onder begeleiding van
enkele ouders en juf Anja, naar de begraafplaats in
Puttershoek gegaan. De loco-burgemeester hield een
indrukwekkende toespraak en we hebben geluisterd naar
een heel mooi gedicht dat werd voorgedragen.
Groep 8 had zelf ook gedichten gemaakt. Adam, Lars,
Adriaan, Bradley en Levi hebben hun eigen gedicht
voorgedragen.
Er zijn natuurlijk ook enkele kransen gelegd, aangegeven
door enkele kinderen. En als afsluiting hebben we nog
het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen.

Zo’n honderd jaar geleden
aan het front,
had je bijna niks.
Geen eten, geen huis, bijna niets.
Het enige dat je zag waren soldaten, tanks, vliegtuigen.
Elke minuut kon je laatste zijn.
Je hoort dat er geschoten wordt.
Er worden soldaten neergeschoten.
Er zijn bombardementen.
Als jij dit bent,
dan zou je toch denken:
Wanneer stopt deze strijd tussen leven en dood?
Adriaan

Wij hebben eten.
Wij hebben drinken.
Wij hebben vrijheid……
Maar vroeger vochten zij voor hun leven.
En ze vochten voor eten.
En ze vochten voor drinken.
En ze vochten voor vrijheid!
Bradley

AGENDA
Di. 21 sept. a.s. houden we op het IKC een ontruimingsoefening. Alle kinderen worden door
de leerkrachten goed voorbereid op en meegenomen in hoe we de school veilig en vlot
verlaten bij een calamiteit.

BIJLAGE
● Folder studio Gwendolyn
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