Nieuwsbrief 7

IKC de Pijler
15-10-2021 t/m 29-10-2021

‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK
Met een voorleeswedstrijd sluiten we de kinderboekenweek af. We kunnen terugkijken op een
succesvolle 10 daagse voor de kinderen én u. Er zijn diverse ouders op school geweest om
over hun beroep te vertellen. Evelien van Dort vertelde over haar beroep, namelijk
kinderboekenschrijfster en droeg alle kinderen voor uit eigen werk. Daarnaast hebben we een
kinderboekenmarkt gehouden, waar u massaal op af kwam én gisteravond een succesvolle
ouderavond waarin leesplezier het hoofdthema was.
In de hal konden de kleuters naar hartelust het beroep van bakker uitoefenen.
Daarnaast waren de bouwvakkers aan het werk in de bouwhoek. De school was doordrongen
van beroepen. Zo’n rijke leeromgeving zorgt dat lesstof beter beklijft.

De voorleeswedstrijd werd gehouden met 3 dames uit groep 7 die alle drie keigoed voorlezen.
Er kan er echter maar één de winnaar zijn en vanmiddag was dat Jessie van der Wielen.
De voorzitter van de jury, opa Koos, vertelde dat vooral haar presentatie doorslaggevend was.
Zij was zeer betrokken op haar publiek. De leerlingen van groep 8, die een soort van
kinderjury vormden, wezen ook Jessie aan als winnares. Het was een mooie afsluiting.
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MEESPEELOCHTEND 27 oktober 2021
Op woensdagochtend 27 oktober a.s. staan de
deuren van onze kleutergroepen open voor peuters
die willen meespelen.
Tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom om samen met uw
peuter kennis te maken met ons Integraal Kindcentrum.
U kiest zelf een gewenst moment en kunt weer gaan wanneer u dat
uitkomt.

We staan klaar om uw vragen over ons
onderwijsaanbod en de dagelijkse gang van zaken te
beantwoorden.
En hopen u die dag te ontmoeten in ons kindcentrum
Meer informatie op www.basisschooldepijler.nl
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ONDERWIJSMARKT
Op 2 en 4 november zijn er in de Hoeksche Waard twee onderwijsmarkten voor het voortgezet
onderwijs. We hopen dat de groep 7 en groep 8 leerlingen zich goed laten informeren. Zie bijlage.
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DANS EN BEWEGING
De dans en beweegjuf stelt zich hieronder aan u voor:
“Hallo allemaal,
Zoals sommigen van jullie weten heb ik voor de herfstvakantie al een
aantal danslessen gegeven op de Pijler. Ik begin aardig aan de kinderen
te wennen. Ze zijn heel energiek en dat geeft mij inspiratie.
Via deze weg wil ik mijzelf voorstellen.
Ik ben Gwendolyn de Jong-Verhulst, woonachtig in ’s-Gravendeel. Ik ben
getrouwd en wij hebben 3 volwassen kinderen van 21 en 18 jaar oud.(tweeling)
Als klein meisje van bijna 4 begon ik met klassiek ballet en sindsdien heb dit verder uitgebreid.
Zelf ben ik een aantal jaar geleden afgestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie (tegenwoordig
heet het Codarts) als balletpedagoge. Na het behalen van mijn lesbevoegdheid 1e graad in dans,
ben ik eerst gaan oriënteren in het werkveld en heb ik in verschillende dansshows , musicals en
theaterproducties meegedaan. Zoals in “Cabaret”, “ Amadeus” en in het “Hollands Showballet”.
Maar ook heb ik in populaire tv-series gespeeld zoals Spijkerhoek en Goede tijden Slechte tijden.
Als dansdocente gaf ik les op het conservatorium in Den Haag. Verder heb ik in Rotterdam
verschillende projecten via de kunststichting zowel in lagere en middelbare school begeleid.
Misschien kent u mijn naam van de balletstudio in ’s-Gravendeel die ik in 1997 ben begonnen.
Daar geven wij in een mooie studio met knusse foyer heel wat lessen in de disciplines:
Kleuterdans , Showballet ,Klassiek ballet, Moderne dans, hip hop , Tapdance op verschillende
niveaus En gaan wij eind van dit schooljaar ons jubileum van het 25 jarig bestaan vieren.
Dit schooljaar sta ik bijna iedere week in de gymzaal van de Pijler om zo afgewisseld per groep,
alle kinderen kennis te laten maken met verschillende aspecten van dans.
Mijn passie voor dit vak geef ik graag met plezier en enthousiasme door.
Ik wens u maar vooral de kinderen veel plezier in onze danslessen.
Met vriendelijke groet, Gwendolyn

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Dat wordt genieten!
De herfstvakantie komt eraan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking met
lokale verenigingen en aanbieders, een programma vol sport en cultuur in de Hoeksche
Waard. Zij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de
vakantie activiteiten van Hoeksche Waard Actief. In de bijlage vindt u de flyer.
Tot snel! Team Hoeksche Waard Actief
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AFSLUITING PROJECT
De afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 gewerkt aan het domein
aardrijkskunde van Alles-in-1. Elke
groep heeft een project gedraaid
waarin een land/continent centraal
staat. Voor een vakantie wordt een
project afgesloten. Zo ook het project
van groep 8 over Afrika en Azië. De
leerlingen hebben verschillende taalen leesactiviteiten, maar ook
aardrijkskundige opdrachten gedaan
die daarover gingen. Daardoor worden
opdrachten betekenisvoller en
onthouden kinderen datgene wat ze
leren beter. Groep 8 heeft in dat kader
gebatikt. Hierbij een foto van de
leerlingen met hun nieuwe shirtjes!

VERVOLG TEAMSCHOLING
Afgelopen maandag en donderdag heeft Cees Hereijgens, leesexpert, samen met juf Anja
de leerkrachten geobserveerd, terwijl zij leeslessen gaven. Deze lesobservaties met
feedbackgesprekken organiseert de school voor de leerkrachten als vervolg op de
teamscholing middag. Immers Cees kan de leerkrachten van de juiste feedback voorzien
om de lessen te optimaliseren. Op wo.middag 10 nov. a.s. volgt weer een scholingsmiddag
voor het team. Zo werken we cyclisch aan verbetering van ons handelen.

AGENDA
Herfstvakantie za.16 - zo. 24 oktober Op maandag 25 oktober zien we de kinderen weer.
Ma. 25 okt. Voorstelling op school voor de bovenbouw, de gymlessen gaan niet door.
Wo. 27 okt. 9.00-12.00 uur Meespeelochtend voor peuters met hun ouders.

BIJLAGEN
●
●
●
●
●

Flyer Hoeksche Waard Actief
Flyer Oerrrr; Buitenactiviteit voor basisschoolleerlingen tijdens herfstvakantie
Poster scholenmarkt voor leerlingen van gr. 7 en 8.
Hockeyclub de Hoeksche Waard organiseert een hockeymiddag voor
basisschoolleerlingen van 7 tot 12 jaar.
Laco Sportcentrum Strijen organiseert Discozwemmen voor de jeugd met het thema:
Halloween.

FIJNE HERFSTVAKANTIE!!!!
Fazant 1
3299 BS Maasdam
Tel. 078-6761445

www.basisschooldepijler.nl
Email onderwijs: info@basisschooldepijler.nl
Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

