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

VOORSTELLING GROEP 5 T/M 8

Maandag 25 oktober hebben de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 gekeken naar de
voorstelling 'Inspecteur S en de grote doorbraak' door Martin Soeters van theaterbureau
Frijns. De kinderen waren geboeid door het pakkende verhaal en de enthousiast spelende
poppenspeler. De voorstelling volgt Inspecteur S op zijn bloedstollende zoektocht naar de
dader van een van de grootste onopgeloste misdaden van de 15e eeuw.
Het was een spannende en interactieve whodunnit waarin poppenspeler Martin Soeters
(bekend van Huisje boompje beestje) als verteller samen met o.a. een turfsteker en de
hooghartige ridder Crent a pouper achter de oorzaak van de Sint Elisabeths probeert te
komen.
De kinderen  hebben genoten en weten nu alles over de Sint Elisabethsvloed.
In de nacht van 18 op 19 november is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed de
graafschappen Zeeland en Holland overspoelde. Storm en water richtten veel schade aan en
veranderden de loop van het water in het getroffen gebied. Daarmee markeert de Sint
Elisabethsvloed mede het ontstaan van het eiland de Hoeksche Waard zoals wij dat nu
kennen. De gemeente Hoeksche Waard biedt daarom de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
deze voorstelling op school aan om dit gebeuren te herdenken en het ontstaan van het eiland
te vieren. Hartelijk dank gemeente Hoeksche Waard!!

MEESPEEL OCHTEND
Afgelopen woensdagochtend was de eerste van 3 meespeel ochtenden in dit schooljaar. Er
kwamen 3 peuters met één van hun ouders, 2 papa’s en een mama, meespelen. Eén
peuter speelde ook even mee met onze peuters en één peuter is vandaag komen wennen
als kleuter. Het was een fijne ochtend. #SNOR
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PROJECT BEROEPEN
De afgelopen weken hebben we in het kader van
het thema beroepen verschillende ouders,
grootouders en andere gasten verwelkomd in de
klassen die iets vertelden en lieten zien over hun
beroep. Afgelopen donderdagmiddag kwam de
mama van Lauren uit groep 1/2 op school in haar
beroepsoutfit met haar politiemotor. Dat was een
belevenis voor de kinderen. Natuurlijk mochten
alle kleuters die dat wilden op de foto op de motor.
Wat hebben de kleuters een hoop geleerd, vooral
dat de politie je helpt als dat nodig is! Het was een
spannende dag voor sommige kinderen, maar
vooral heel leuk en leerzaam. Hartelijk dank
mama van Lauren.

KINDERRAAD
De kinderen uit de leerlingenraad hebben uit hun
midden een vertegenwoordiger voor DHS
kinderraad gekozen. Er waren 3 kandidaten
waarop ze konden stemmen. Casper is
uitgekozen om de Pijler te vertegenwoordigen. Hij
volgt hiermee zijn broer Olivier op die vorig jaar de Pijler vertegenwoordigde in de
kinderraad. Van harte gefeliciteerd Casper. Op woensdag 8 dec. a.s is de eerste
bijeenkomst van dit schooljaar.

1 KUBIEKE METER
De kinderen uit gr. 6/7 van juf Rianne hebben
geleerd wat 1m³ is door dit zelf te vormen met
hun lichamen. Leren is vooral doen, uitproberen,
ontdekken en ervaren. Deze m3 vergeten ze niet.

AGENDA
Ma. 8 t/m vr. 12 nov. a.s. staan de kijkmomenten
gepland. We hopen dat we u na 2 jaar weer een
kijkje kunnen bieden in de groepen. U neemt
plaats achter in de klas en ziet en hoort hoe de leerkracht instructie geeft, kinderen
begeleidt en proeft hoe de sfeer onderling is. Nu er dinsdagavond een persconferentie
gepland staat, wachten we die af om te bepalen of de bezoeken doorgang kunnen vinden.
Woensdag a.s. laten we u dat weten en wordt bij doorgang Schoudercom open gezet om in
te kunnen schrijven. We hopen u allemaal  te verwelkomen die week.
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