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DE VERJAARDAG VAN SINTERKLAAS

Vandaag kwam Sinterklaas op IKC de Pijler om zijn verjaardag te vieren samen met alle
kinderen. Iedere groep heeft opgetreden voor de Sint. Het was een fantastisch feest.
En natuurlijk hebben alle kinderen een cadeau gekregen van Sinterklaas én pepernoten.
We willen alle ouders die hebben meegeholpen om deze dag tot zo’n groot succes te
maken hartelijk bedanken, de Sint, zijn Pieten, de ouderraad ouders en de papa van Zoë,
die ons zo fijn helpt met de muziek buiten. Heel hartelijk dank allemaal, het was
onvergetelijk voor de kinderen. Meer foto’s en filmpjes kunt u vinden op Schoudercom.

DE HOEKSCHE SCHOOL KINDEROPVANG
Ons integraal kindcentrum groeit. Meer en meer wordt de Pijler de plaats waar alle kinderen
uit Maasdam een plekje vinden, waar ze samen kunnen groeien en bloeien in de opvang en
op school. Zo vormen we met elkaar een mini maatschappij waar we in de veiligheid van
het prachtige gebouw en onder de vleugels van onze fijne medewerkers van en met elkaar
leren. We gunnen dat ieder kind. Deze groei brengt ook wat personele wisselingen met zich
mee in de kinderopvang. Welke, dat leest u in de bijlage.
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DIPLOMA BOUW!
We feliciteren Xavi heel hartelijk met het behalen van
zijn Bouw! Diploma 🥳. Supergoed gedaan Xavi!!!

ZELFTESTEN GROEP 6 /m 8
In het meest recente protocol van de overheid inzake
corona maatregelen, wordt dringend geadviseerd dat
leerlingen uit groep 6 t/m 8 2 x per week een zelftest
doen. Men gaat dan uit van het begin van de week en
halverwege. Dit met het doel in een vroeg stadium te
achterhalen of iemand mogelijk besmet is met corona
teneinde verdere besmetting te voorkomen.
De testen worden volgende week geleverd. Deze
worden uitgedeeld in de groep, met het verzoek deze
thuis af te nemen.

AGENDA
Ma. 6 dec. Alle leerlingen vrij i.v.m een studiedag.
Ma. 6 t/m vr. 10 dec. Telefonische oudergesprekken
naar aanleiding van het 1e rapport. Schrijft u allemaal in alstublieft!!!
Ma. 20 dec. Bureau Halt. geeft voorlichting aan de leerlingen van groep 7 en 8.

SINTERKLAASFEEST THUIS

We wensen iedereen een ontzettend fijn Sinterklaasfeest thuis en zien de kinderen graag
weer op dinsdag 7 december a.s.
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