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

ONTRUIMINGSOEFENING

De eerste ontruimingsoefening van het nieuwe schooljaar is geslaagd. Iedereen liep
ordentelijk het gebouw uit op weg naar de verzamelplaats. Alsof we dit dagelijks doen. Wat
een knappe kinderen hebben we op IKC de Pijler!

BOEKENMARKT
Graag brengen we nogmaals onze jaarlijkse
boekenmarkt onder de aandacht! Wat deze markt
bijzonder maakt is de ruime keuze uit goede
kinderboeken. Een goed boek onderscheidt zich door
de stijl, woordkeuze, het onderwerp, de mogelijkheid tot
identificatie, de illustraties én aantrekkelijkheid. Het doel
van lezen is je wereld te vergroten. En voor een
beginnende lezer, deze te openen. Kwalitatief goede
kinderboeken bieden dit, een ruimte om je onder te
dompelen in een andere wereld waarin je creativiteit
gestimuleerd wordt. We gunnen alle kinderen de wereld
van het (kinder-) boek. Veel plezier op de markt.

STUDIEDAG!!!
Dinsdag 28 sept. a.s. heeft het team de eerste studiedag
van het schooljaar. De kinderen zijn dan vrij! Fijne dag.
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CORONAMAATREGELEN: Geen 1,5 meter en quarantaineregel meer!
We zijn heel blij dat de overheid bovenstaande heeft besloten. Zodra het nieuwe protocol
online staat zullen we dat weer met u delen. In het kort komt het neer op het volgende:
De regel dat hele klassen in quarantaine moeten bij een besmetting is met ingang van 20 sept.
j.l. vervallen. Vanaf 25 september geldt ook de 1,5 meter maatregel niet meer.                        In
navolging van het OMT-advies hoeven bij besmettingen straks ook niet meer hele klassen in
quarantaine, maar alleen nauwe contacten van met covid besmette leerlingen of
onderwijspersoneel. Leerlingen, collega’s en ouders hoeven straks ook geen anderhalve
meter afstand meer te bewaren tot de leraren en schoolleiders.

KINDERPOSTZEGELACTIE

Woensdag 29 september is de start van de verkoop van kinderpostzegels voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8 in heel Nederland. Het thema van de kinderpostzegelactie
van 2021 is: Geef meer kracht. Meer informatie over de actie vindt u op
www.kinderpostzegelactie.nl
De kinderen van groep 7 en 8 zullen woensdag om 12.00u al uit zijn!
We wensen de kinderen veel plezier met de verkoop.

VERTROUWENSPERSOON
Op school hebben we 2 vertrouwenspersonen. Ingeval uw kind of u hulp nodig heeft of
zorgen of vragen over iets heeft, waarbij de leerkracht u niet kan helpen of waarmee u de
leerkracht niet wilt belasten, dan kunt u één van deze collega’s benaderen. Zij zullen u of
uw kind horen, ondersteunen en zo goed mogelijk adviseren over te nemen stappen. Op
IKC de Pijler kunt u hiervoor contact zoeken via SchouderCom met juf Leontien of juf
Chantal.

AGENDA
Di. 28 sept. Studiedag voor het onderwijsdeel van het IKC. Alle leerlingen vrij, de
kinderopvang is regulier open.
Wo. 29 sept. Boekenmarkt 11.30 t/m 18.30 uur.

BIJLAGE
● Folder café GEZieN;

Beste allen, Eindelijk weer eens een fysieke bijeenkomst. Wij zijn blij, dat het weer
kan!  Met hartelijke groet, namens het team van Café GEZieN HW
Diana Kievit info@cafegezienhw.nl www.cafegezienhw.nl
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