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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
SLOOP FAZANT 5

Met de sloop van het gebouw op Fazant 5 is een einde gekomen aan een tijdperk.
In plaats van onderwijs in 2 gebouwen, waardoor kinderen van elkaar gescheiden
ontwikkelden, bieden we inmiddels al ruim een jaar een veilige haven. Waar kinderen van 0
t/m 12 jaar met elkaar, onderwijs en opvang krijgen onder één dak. Met buiten een heerlijk
speelplein waar kinderen volledig tot bloei komen, ook weer met iedereen samen. Daardoor
kunnen we zeggen: ‘Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR’.
Inmiddels zijn er plannen om appartementen te bouwen op het terrein aan Fazant 5.
Omwonenden en geïnteresseerden zijn hierover geïnformeerd op een informatieavond in
ons centrum. We fungeren graag als gastgebouw voor allerlei zaken die de samenhang in
het dorp versterken. Zo vormen we het hart van Maasdam voor kinderen en volwassenen.

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Maandag 8 november a.s. vindt in de hal van ons kindcentrum een informatieavond plaats
over het voortgezet onderwijs. Docenten van het Actief College en het Hoeksch Lyceum
komen ouders én leerlingen informeren over de mogelijkheden van het voortgezet
onderwijs. Deze avond is bedoeld voor ouders en leerlingen uit groep 8, 7 en 6.
Invulling van de avond is als volgt: Inloop: 18.45 uur – 19.00 uur, 19.00 uur – 19.30 uur
Actief College en 19.30 uur – 20.00 uur Hoeksch Lyceum.
We hopen de leerlingen en u te verwelkomen. Graag via Schoudercom aangeven met
hoeveel u komt, zodat wij voldoende zitplaatsen op 1,5 m. kunnen klaarzetten.
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COVID EN GEVOLGEN OP DE PIJLER
Aangezien het aantal coronagevallen op scholen weer flink stijgt en er op advies van de
GGD weer groepen naar huis worden gestuurd, vinden we het verstandig ook binnen ons
IKC te anticiperen op de verscherpte regels. Daarom vragen we bezoekers/ouders vanaf
maandag a.s. een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van het gebouw. Als
volwassen bezoekers plaatsnemen op een zitplaats kan het mondkapje weer af.
Dit geldt zeker ook voor de ouders van kinderen uit de kinderopvang/peuterspeelzaal die
hun kind in het gebouw brengen en ophalen. De kinderopvang DHS heeft dit zelf ook met
ouders van babys, dreumesen en peuters gecommuniceerd. De kinderen van onderwijs
werden niet door ouders binnen gebracht, dit blijft zoals het was bij afscheid bij het hek of
voor de deur. We vragen u hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.
Verder willen wij u informeren over de mogelijkheden die we als school hebben om bij
absentie van een leerkracht het onderwijs door te laten gaan. Dat zijn:
● vervanging door 1e ziektevervanger, dagelijks op school aanwezig
● inschakelen van een stagiaire
● verdelen van een groep over andere groepen
● 2 groepen begeleid door 1 leerkracht
● IB en/of directie voor de groep
● overleg met bestuur over mogelijkheden
U kunt ervan uitgaan dat school er alles aan doet om het primaire proces, het lesgeven aan
uw kinderen, doorgang te laten vinden. Niet alle mogelijkheden zijn in alle situaties
toepasbaar, dat is afhankelijk van de groep, de leeftijd van de kinderen, de duur van de
vervanging (indien bekend), welke mogelijkheden al ingezet zijn, etc. We kijken per keer
met de aanwezige teamleden wat de beste oplossing is.
Waarom laten we u dit weten, vraagt u zich wellicht af. Dat is in het geval griep en/of covid
zodanig om zich heen grijpen dat we geen oplossingen meer hebben en school
genoodzaakt is kinderen of groepen naar huis te sturen. We gaan ervan uit dat dat niet
nodig zal zijn, maar we kunnen het niet uitsluiten. We willen dat u weet dat we dat alleen
doen als het echt niet anders kan. Met naar huis
sturen bedoelen we uiteraard na bericht/overleg
met u. Dank voor uw medewerking en begrip.

VERSIEREN SINTERKLAASVIERING
Op vrijdagochtend 12 nov. a.s. vanaf 8.30 uur gaat
(een deel van) de ouderraad het IKC versieren
vanwege de aankomende verjaardag van
Sinterklaas. Daarbij is alle hulp van harte welkom.
Heeft u een uurtje tijd, dan zien we u ook graag
om mee te helpen met versieren. Hartelijk dank
vast namens alle kinderen van het IKC!
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INFORMATIEAVOND GGD ZHZ
Op dinsdagavond 9 november 2021 om 20.00 uur
organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een online
ouderavond met het onderwerp 'Goed Gesprek'
NIX18. Deze regionale informatieavond is speciaal
bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd
10-18 jaar en gaat over het puberbrein en NIX18.
De norm is NIX18: niet roken, niet drinken voor je
18e.
Iedereen heeft wat aan een Goed Gesprek, zowel
jong als oud. Ook voor ouders is de puberteit niet de
makkelijkste tijd. Jongeren zijn vooral bezig met hun
eigen grenzen te ontdekken. Door het gesprek aan te
gaan en regels te stellen kan het voorkomen worden
dat kinderen beginnen met verslavende gewoontes.
Maar hoe doe je dat? Doe mee met de online ouderavond op dinsdag 9 november
aanstaande! Leer meer over het puberbrein en het voeren van een Goed Gesprek. Kijk
voor meer informatie op www.goedgespreknix18.nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor
de online informatieavond.
Voor nog meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met Stijn Creugers
t 078 770 34 16 m 06 24644550 e st.creugers@ggdzhz.nl w www.ggdzhz.nl

MEDIAMASTERS
Tijdens de landelijke Week van de
Mediawijsheid (4 t/m 12 november) doen
de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan
MediaMasters. Met deze serious game
maken de kinderen spelenderwijs kennis
met de kansen en gevaren van media. In
de klas en thuis gaan zij aan de slag met
verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas
van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar draait de
#WvdM om de vraag: hoe houden we het samen sociaal online? Door heel het land vinden
in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer
informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl
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AGENDA
Vr. 5 t/m 12 nov. Mediamasters
Ma. 8 nov. 19.00 uur Informatieavond VO
Wo. 10 nov. 13.00 uur 2e Teamscholing middag optimaliseren leesonderwijs
Ma. 8 t/m vr. 12 nov. De geplande kijkmomenten voor ouders gaan niet door en worden uitgesteld
naar het voorjaar.

TYPECURSUS
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op OBS de Pijler de groepstypecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de
rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen
die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: woensdag 9 maart 2022
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: OBS de Pijler, Fazant 5 3299 BS MAASDAM
●
●
●
●
●
●
●

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip: Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel.
Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je geld terug. Beloofd!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
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