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

TEAMSCHOLING

Afgelopen woensdag heeft het team zich verder bekwaamd in het didactisch handelen voor
wat betreft technisch lezen. Dit was de 2e scholingsmiddag in een serie van 3. Na de
eerste scholingsmiddag heeft Cees Hereijgens ‘leesexpert’ alle leerkrachten geobserveerd
terwijl zij de leerlingen les gaven in aanvankelijk of technisch lezen of over de
leesvoorwaarden (bij kleuters). Vervolgens heeft hij alle leerkrachten afzonderlijk feedback
gegeven. En sloot zijn trainingsmiddag aan bij mogelijke verbeterpunten voor het gehele
team. Eigenlijk precies zoals de leerkrachten met de kinderen werken. Je geeft instructie,
begeleidt de kinderen tijdens de inoefening, geeft feedback en sluit aan bij de
onderwijsbehoeften in het vervolg.

KLEIN GEINTJE
In groep 8 zijn we bij spelling met verkleinwoorden bezig.
Een kleinigheid wordt bij een leerling dan een kleiniggeitje!

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 10

IKC de Pijler
1 12-11-2021 t/m 19-11-2021

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

SINTERKLAASVERSIERING
Als Sinterklaas wist hoe mooi het versierd was bij ons, kwam hij meteen kijken en was hij
zeker niet zoek! Graag willen we alle lieve ouders bedanken die hebben meegeholpen om
ons IKC in Sint sfeer te brengen.

Ook in de groepen leeft de komst van Sinterklaas. Trouw wordt dagelijks het
Sinterklaasjournaal gevolgd en in de klas worden alle indrukken verwerkt met het
aangeboden materiaal. Lucas heeft bijvoorbeeld de
boot van Sinterklaas gemaakt met lego.

KINDERBURGEMEESTER
Ook jongere kinderen willen we graag kennis laten maken met het werk van de gemeente.
We doen dat door middel van een nieuwe functie: de Kinderburgemeester. De
Kinderburgemeester gaat bij grotere gebeurtenissen samen met burgemeester Van
Hemmen op pad en is dan de vertegenwoordiger van zijn of haar leeftijdsgenoten. Denk
aan de intocht van Sinterklaas of gesprekken met veteranen op 5 mei.

De gemeente Hoeksche Waard is hiervoor op zoek naar enthousiaste kinderen in groep 7,
die een jaar (1 januari t/m 31 december) Kinderburgemeester willen zijn. Ken je kinderen
die het leuk vinden, verwijs hen naar de website www.jonghwdenktmee.nl voor meer
informatie en uitleg over aanmelden, dit kan tot 15 november a.s.

Met vriendelijke groet, Esther van Velde
adviseur Opvoeden en Opgroeien
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ALLES-IN-1
In de groepen 4 t/m 8 werken we geïntegreerd aan taal/lezen en de zaakvakken met behulp
van de methode Alles-in-1. Het zal u niet verbazen dat in deze periode het domein ‘cultuur’
aan bod komt. Denk aan de Sinterklaas- en kerstviering. Alle groepen werken aan een
eigen project dat met cultuur te maken heeft. In groep 6 staat het project "geloof" centraal.
De kinderen leren over alle verschillende geloven die er zijn en wat een ‘geloof’ is.
In dat kader zijn beide groepen 6 naar de hervormde kerk geweest. Dominee Marianne van
de Graaf vertelde onder andere over het doopvont en de De Bijbel. Ook legde zij uit dat de
kerk niet alleen een gebouw is, maar dat met de kerk ook alle mensen worden bedoeld die
samen lezen, bidden en zingen.
De kinderen mochten zelfs op de spreekstoel
plaatsnemen. Echt speciaal!
De koster, de opa van Carlijn uit groep 7,
vertelde van alles over het orgel en de
bijzonderheden van de kerk. Hij regelt de
verwarming, de verlichting, het branden van
de kaarsen en nog heel veel meer.
Speciaal voor ons werden de kerkklokken
extra geluid. Heel bijzonder.
De torens blijken van de burgemeester en
wethouders te zijn, zodat zij in geval van
nood kunnen waarschuwen door de klokken
te luiden.
Als afsluiting kregen de kinderen wat te
drinken en iets lekkers. Kortom het was een
leerzame ervaring voor ons allen.

MEDIAMASTERS
Aan alle leuke dingen komt een eind, zo ook aan de mediamasters voor groep 7 en 8.
Maandag a.s. wordt bekend gemaakt welke groep van welke school de landelijke wedstrijd
heeft gewonnen. Spannend….
Iedere leerling heeft sowieso een certificaat verdiend. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! En
de kinderen zijn weer een stuk mediawijzer. Ze hebben o.a. geleerd dat je nooit een
wachtwoord moet delen en hoe belangrijk privacy is. Bij gamen moeten ze de 5 S'en
bewaken, waaronder de S van School gaat altijd voor, Sport is belangrijk en genoeg Slapen
ook. Het was een leuke, leerzame week!

AGENDA
Za. 20 nov. 10.30 -12.30 uur Bezoek van Sinterklaas aan Maasdam! De intocht zal anders
verlopen dan de kinderen en u gewend zijn. Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee,
waarop de rijtoer(!) beschreven staat. In de bijlage vindt u deze ook.
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