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OPENING KINDERBOEKENWEEK

Op woensdag 6 okt. j.l. is ook in ons IKC de landelijke kinderboekenweek gestart.
Met alle groepen samen zongen we in de hal het speciaal daarvoor geschreven Kinderen voor
Kinderen lied. De leerlingen van gr. 8 dansten voor op het podium en vervolgens wilde groep
3/4 ook graag optreden. Uiteraard hebben we daar gelegenheid voor gegeven. Wat een
presentatie en hoe fijn voor het zelfvertrouwen van de kinderen!
Het thema van de 67ste editie is: Worden wat je wil. Met dit thema wil de organisatie
benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij het
allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte
leven. Het boek Gozert, geschreven door Pieter Koolwijk en geïllustreerd door Linde Faas, is
dinsdagavond bekroond met de Gouden Griffel 2021. De jury roemt het boek om zijn
verbeeldingskracht. Ook is dinsdag het Gouden Penseel uitgereikt, de prijs voor het beste
geïllustreerde kinderboek. Die gaat naar Hele verhalen voor een halve soldaat, geïllustreerd
door Ludwig Volbeda en geschreven door Benny Lindelauf. Beide boeken raden we aan!
Op di. 12 okt. a.s. komt kinderboekenschrijfster Evelien van Dort op bezoek in alle groepen. Zij
draagt de kinderen voor uit haar boeken.
We sluiten de kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8.

Fazant 1 www.basisschooldepijler.nl
3299 BS Maasdam                                       Email onderwijs: info@basisschooldepijler.nl
Tel. 078-6761445                                          Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

http://www.basisschooldepijler.nl
mailto:info@basisschooldepijler.nl


Nieuwsbrief 6

IKC de Pijler
08-10-2021 t/m 15-10-2021

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

DAG VAN DE JUFFEN EN MEESTER ERIC
Op 5 okt. j.l. was het de dag van de leerkracht. Nationaal
en internationaal werden leerkrachten in het zonnetje
gezet.
In ons IKC is dat de dag van de juf, immers de pm'ers
maken ook deel uit van ons team. En eigenlijk dekt dat de
lading ook niet, want meester Eric, onze vakdocent gym, is
ook onderdeel van het team!
In ieder geval hebben alle collega’s een kleine attentie
gekregen. We zijn zo blij dat we op IKC de Pijler fijne
medewerkers hebben, die alles doen om uw kind de beste
versie van zichzelf te laten zijn. Hartelijk dank lieve
teamleden!!!!

VOORTGEZET ONDERWIJS
Vandaag is Sylvia van der Velde van Yuverta op bezoek
geweest in gr. 8. Yuverta is het voormalige Wellant, waar
het accent ligt op onderwijs in het ‘groen’. Kinderen die
belangstelling hebben voor het VMBO, werden
uitgenodigd om een dagje mee te lopen. Op 8 nov. a.s. geven docenten van het Hoeksch
en het Actief een presentatie van de mogelijkheden op die voortgezet onderwijs scholen.
Dat zal in de avond zijn. Meer info volgt tzt.

AGENDA
Di. 12 okt. Kinderboekenschrijfster Evelien van Dort bezoekt alle groepen met het doel
leesmotivatie te bevorderen door kinderen mee te nemen in de verbeelding van het boek.
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. De officiële uitnodiging is bijgevoegd.
Vr. 15 okt. De laatste dag voor de herfstvakantie mogen de kleuters speelgoed
meebrengen en/of verkleed naar school komen. Speelgoed wat samen spelen bevordert
is hiervoor zeer geschikt. Elektronische en/of kwetsbare apparaten zijn hiervoor ongeschikt.
Herfstvakantie za.16 - zo. 24 oktober Zwem4daagse: Ook dit jaar zal Zwem- en
Waterpolovereniging ZVS ('s-Gravendeel) weer de Zwem4daagse organiseren in de
herfstvakantie (19 t/m 22 oktober 2021) in zwembad De Wellen. Na het succes van vorige
jaren probeert men nog meer kinderen en ouders aan het zwemmen te krijgen met, naast
de Zwem4daagse, een leuk en gevarieerd programma. Zie flyer in de bijlage.

BIJLAGE
● Uitnodiging algemene ouderavond
● Flyer zwem4daagse
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