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CADEAU

Van Valtos Architecten heeft IKC de Pijler 150 hesjes gekregen voor de kinderen. Deze
kunnen we gebruiken wanneer we met elkaar op excursie of schoolreis gaan. Zo zijn we
van verre herkenbaar. We zijn erg blij dat we dit cadeau hebben ontvangen. Dit was nog
vanwege de opening van het gebouw! Valtos Architecten was verantwoordelijk voor het
ontwerp en de uitvoering. Heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van de Pijler!
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NIEUWS VAN DE MR
Dag allemaal,
Enige tijd geleden heeft de (nieuwe) MR zich
voorgesteld, zowel via de nieuwsbrief als tijdens
de eerste ouderavond van dit schooljaar.
We zijn inmiddels ook echt van start gegaan en
willen jullie graag informeren over een aantal
onderwerpen waar we mee bezig zijn.
Zo hebben we tijdens ons laatste overleg onder
andere de begroting voor 2022 besproken,
hebben we het gehad over de resultaten die uit het tevredenheidsonderzoek zijn gekomen
en is de bijdrage voor het schoolkamp van groep 7 en 8 vastgesteld. Maar we hebben het
ook gehad over het ‘op de kaart zetten’ van De Pijler. Het aantal nieuwe instromers mag
wat ons betreft wel wat omhoog! De Pijler heeft veel te bieden als school. Hoe leuk is het
dat onze kinderen naast goed onderwijs ook lessen in culturele vorming krijgen, muziek
maken en dansen! Dit is vast niet overal bekend bij ouders met peuters die zich aan het
oriënteren zijn op een basisschool voor hun kind. Voor dit ‘PR’ vraagstuk is de MR echter
op zoek naar creatieve ideeën vanuit jullie. Misschien is er een ouder die letterlijk zijn of
haar beroep heeft gemaakt van marketing en die ons wat tips zou kunnen geven? Of heb je
van nature een creatieve geest die nu al begint te borrelen na het lezen van dit bericht?
Laat je ideeën aan ons weten en wij gaan in overleg met de directie kijken hoe we ze tot
uitvoer kunnen brengen. Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!
Namens de MR:
Judith Kamp-van Welzenis, Tessa Schijns, Rianne van Schijndel en Renske Kooiman

CORONA MAATREGELEN
Vanavond vindt er weer een persconferentie van de overheid plaats. Afgelopen week heb ik
u het nieuwe protocol voor basisonderwijs gestuurd. Dat heb ik tevens weer toegevoegd in
de bijlage, alsmede de meest recente beslisboom.
Het zou zomaar kunnen dat hierin vanavond wijzigingen optreden. Indien deze
dusdanig ingrijpend zijn dat u hierover snel moeten worden ingelicht, dan krijgt u dit
weekeind een bericht van juf Anja via schoudercom.
Verder geldt met ingang van afgelopen week dat ouders met kinderen op de basisschool en
andere bezoekers niet meer zomaar binnen kunnen lopen. Er geldt een uitzondering voor
ouders met kinderen op de kinderopvang of op de peuterspeelzaal. Voor BSO ouders geldt
ook dat zij buiten wachten. Hierbij gaat het immers om kinderen die op school zitten.
Wilt u iets met de leerkracht, IBer of directie bespreken moet u een afspraak maken. Bij
betreden van het gebouw vragen we u een mondkapje te dragen. Indien u plaats neemt
mag het mondkapje af.
In principe gebruiken we schoudercom voor korte vragen of opmerkingen en daarnaast om
afspraken voor gesprekken met elkaar te maken. Dat kan natuurlijk nog steeds. Telefonisch
kan er prima gesproken worden met elkaar. We willen dat u op de hoogte blijft van de
ontwikkeling van uw kind.
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VORMINGSONDERWIJS
Beste ouders van de leerlingen die GVO volgen uit groep 5 tot en met 8,

Dit jaar geef ik wekelijks, op donderdag, met plezier een vormingsles aan een groep kinderen.

De groep kinderen in groep 5/6 is flink uitgebreid, daarom startte het schooljaar met wat
kennismakingslessen. De kinderen hebben bijvoorbeeld een boekrol over hun eigen leven gemaakt.
Daarna ben met de mooie en spannende verhalen van Daniel uit de Bijbel begonnen. Elk verhaal
heeft veel in zich waar we over doorpraten met elkaar. En het voeren van een gesprek met elkaar,
naar elkaar luisteren, is goed om te oefenen. Ik probeer als leerkracht een stapje achteruit te doen
zodat de leerlingen met elkaar het gesprek voeren.

Na de herfstvakantie zijn we bezig geweest met:
Het verhaal van Jona : Moet jij weleens iets doen waar je helemaal geen zin in hebt?
David en Goliath: Kun je ook weleens wat dapperheid van David gebruiken?
David en Jonathan: over vriendschap. Heb/Ben jij ook een echte vriend, door dik en dun?
David en Saul: Is het moeilijk om iets goeds te doen voor iemand die jou slecht heeft behandeld?

Afgelopen donderdag kwam dominee van de Graaf in de les van groep 7/8 om hen een Bijbel te
geven namens de kerk. Bij andere vakken, zoals aardrijkskunde, gebruik je ook een lesboek. De
kinderen kunnen tijdens de lessen af en toe al wat opzoeken en leren hoe dat moet. Aan het eind
van groep 8 mag de Bijbel mee naar huis.

Ik hoop dat u thuis waardevolle dingen terug hoort uit deze lessen.

Hartelijke groet, Sonja van Leeuwen, GVO-docent

SINTERKLAAS OP SCHOOL
Op vrijdag 3 dec. a.s. hopen we Sint Nicolaas te verwelkomen op school. We ontvangen de
Sint op het plein met kinderen en leerkrachten. De ouderraad ouders kunnen wel op het
plein staan. Vanwege de huidige corona maatregelen kunnen we ouders niet mee
uitnodigen naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn die dag om 14.00 uur vrij.

AGENDA
Ma. 29 nov. Rapport mappen naar school, want op 1 dec. gaat het 1e rapport mee!!
Vr. 3 dec. Sinterklaasviering, schooldag duurt tot 14.00 uur.
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.

BIJLAGE
● Informatiebrief van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) over luxe verzuim

en extra verlof.
● Beslisboom en protocol basisonderwijs vanaf 24-11.
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