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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
KINDERBOEKENMARKT
De boekenmarkt was een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 2206,40. Daardoor
ontvangen alle groepen de gewenste boeken van het wensenlijstje gratis van de boekwinkel.
Dankjewel Kinderboekwinkel De Giraf uit Dordrecht!
Het was al vroeg gezellig druk. Ouders, met en zonder kinderen, maar ook veel opa’s en
oma’s kwamen samen met hun kleinkinderen een kijkje nemen. Sommigen zochten een rustig
hoekje om al een start te maken in een boek, sommigen raakten in gesprek met elkaar over
de inhoud van een boek of over de aanleiding om het boek uit te kiezen. Kortom een gezellige
middag in onze centrale hal. Die middag gebeurde in de hal, waarvoor deze bedoeld is, elkaar
ontmoeten en leren kennen.

Volgende week wordt de kinderboekenweek vervolgd met een gezamenlijke start met alle
kinderen uit het IKC in de centrale hal. En dat alles met het thema: Beroepen!
Hartelijk dank aan alle (groot-) ouders die gastlessen verzorgen.
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INHOUD STUDIEDAG
Alle studie die het team volgt is gericht op het optimaliseren van het leerkracht handelen.
Immers ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is met SNOR gedrag. Het is aan ons om
passende instructie, een passend lesaanbod en een passend pedagogisch klimaat te
realiseren. Natuurlijk altijd vanuit onze visie en waarden; vertrouwen, verantwoordelijkheid en
betrokkenheid.
‘s Morgens hebben we teambreed het School Ondersteunings Profiel nader bestudeerd en
geconcretiseerd naar ons dagelijks handelen. Vervolgens hebben we van gedachten
gewisseld over wat en hoe willen ouders optimaal geïnformeerd worden over de
ontwikkeling van hun kind. Samen met de MR willen we dat verder onderzoeken. Wat wilt u
weten en hoe kunnen we u dat melden. Natuurlijk kunt u altijd met juf Anja in gesprek gaan.
In de middag was leesexpert Cees Hereijgens op bezoek om gericht naar optimaal handelen
op het gebied van het leesonderwijs te kijken. Hierna volgen nog 2 scholingsmiddagen over
dit onderwerp. En komt Cees de leerkrachten observeren in de klas om hen van feedback te
voorzien. Zo werken we continu aan optimalisering van ons onderwijs aan uw kind.

STAGIAIRES
Op de Pijler bieden we ruimte om studenten te laten groeien
in hun stageperiode. Inmiddels zijn er al velen aan de slag
gegaan. We stellen ze aan u voor.
-In groep 1/2 a loopt Manouk stage op woensdag, donderdag
en vrijdag. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistente aan
het Albeda college en is vierdejaarsstudent. Daarnaast loopt
Denise stage, zij Is een eerstejaars academische pabo studente van Hogeschool Rotterdam.
-In groep 1/2 b loopt River stage. Zij is in de groep aanwezig van woensdag t/m vrijdag. River
volgt de opleiding Pedagogisch werk/onderwijsassistent aan het Da Vinci college.
-In groep 5/6 is Daisy een vertrouwd gezicht op maandag en dinsdag. Zij volgt de opleiding tot
onderwijsassistente aan het Albeda college en is tweedejaarsstudent.
-In groep 6/7 loopt Lois stage op maandag en dinsdag. Zij volgt haar opleiding aan het Da
Vinci college en zit in het eerste jaar voor onderwijsassistente.
We wensen hen allen een fijne en leerzame periode toe op De Pijler.

AGENDA
Wo. 6 okt. Start kinderboekenweek.
Do. 14 okt. 19.00 uur Algemene ouderavond met als onderwerpen; Een workshop
leesmotivatie en leesbevordering: Hoe stimuleren we belangstelling bij kinderen voor het
lezen van boeken? Fleur Krebbers, schoolmaatschappelijk werkster, stelt zich voor en de
nieuwe MR wil zich ook graag aan u voorstellen. We starten om 19.00 en zullen de avond
vóór 21.00 uur afsluiten. De officiële uitnodiging volgt.

BIJLAGE
●
●

De meest recente beslisboom.
Flyer bibliotheek opening kinderboekenweek in Museum Hoeksche Waard.
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