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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
SCHOENTJES ZETTEN ÉN UITPAKKEN

Wat een feest was het donderdagochtend, toen alle kinderen van het IKC én de juffen iets
lekkers in hun schoen vonden. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 was het even zoeken,
want hun schoentjes stonden allemaal met iets lekkers erin in het speellokaal!
De kinderen uit andere groepen hadden zelf schoenen in elkaar geknutseld. Niet altijd zat
daar de traktatie in. Dat was dus dus ook nog even zoeken. Hartelijk dank Sint Nicolaas!

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2021 is maar liefst 8.526.365 miljoen! Maar
liefst 125.000 kinderen gingen vol goede moed en ondanks het slechte weer, op pad met
de verkoopbox of digitaal langs de deuren met een persoonlijke videoboodschap. En met
vereende krachten hebben zij dit fantastische bedrag opgehaald. Dat iedereen zich zo inzet
voor een ander vinden wij bij Kinderpostzegels het
mooiste resultaat. Met de opbrengst van deze actie gaat
Kinderpostzegels projecten financieren die veerkracht bij
kinderen versterken. Dankzij het enthousiasme en de
creativiteit van de leerlingen in groep 7 en 8 is de
Kinderpostzegelactie 2021 een groot succes geworden!
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RECTIFICATIE BEZOEK KERK
De koster is natuurlijk de opa van Carlijn uit groep 5!

DOE-ORGEL
In samenwerking met de muziekschool Hoeksche
Waard bieden we de kinderen muzieklessen aan via
een muziekdocent, meester Jirre. Binnen die
overeenkomst bieden we echter nog meer muzikale
activiteiten met toegevoegde waarde aan, bijv. de
activiteit Doe-orgel. Onder andere de leerlingen van
groep 5/6 hebben onder leiding van een expert een
orgel in elkaar gezet en vervolgens daarmee muziek
geproduceerd. Dit gaf de leerlingen een competent,
betrokken en enthousiast gevoel. Dit zijn waardevolle
competenties, die ook weer bij andere leerprocessen
ingezet kunnen worden. Lang leve muziekonderwijs!

TECNIEKTORENS
Ook door het werken met de techniektorens worden
andere competenties ingezet en ontwikkeld, dan bij
instructie op de kernvakken. Onder leiding van Opa Koos maken de kinderen in kleine
groepjes kennis met verschillende technieken, waaronder de kracht van stevig bouwen.

NIEUWE BESTUURDER
Medio mei volgend jaar zal Luc van Heeren
met pensioen gaan. Zijn opvolger is inmiddels
bekend.
Per 1 april 2022 zal Ad Keller werkzaam zijn
bij st. De Hoeksche School en als Luc van
Heeren in mei 2022 de organisatie verlaat is
hij de nieuwe bestuurder van de stichting. In
de periode daarna zal hij kennis maken met
de scholen middels schoolbezoeken.

AGENDA
Za. 20 nov. 10.30 -12.30 uur Bezoek van de
Sint en zijn Pieten aan Maasdam middels een
rijtoer. Voor de route zie de bijlage vorige week.
Ma. 20 dec. Bureau Halt. geeft voorlichting aan
de leerlingen van groep 7 en 8 over online
veiligheid. Zie de bijlage voor informatie voor
ouders over dit onderwerp.
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