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

AFSLUITING VAN 2021

Met een fantastische kerstviering op donderdag en een speelgoedochtend voor de kleuters
op vrijdagochtend sluiten we 2021 af, eerder dan verwacht.
We begonnen het nieuwe schooljaar vol verwachting aan een ‘gewoon’ jaar. Ondanks dat
dat niet gelukt is, zijn we blij dat we het voor de kinderen toch ‘gewoon’ hebben kunnen
maken met deze afsluiting. We hebben filmpjes en foto's hiervan gedeeld via schoudercom.
We wensen u oprecht een fijne vakantie, maar realiseren ons tegelijkertijd dat er ook van u
volgende week weer het nodige kunst - en vliegwerk wordt verwacht door een week langer
kerstvakantie van uw kinderen thuis, terwijl van u wellicht wordt verwacht dat u ‘gewoon’
doorwerkt!

Ondanks alles wenst het team van
IKC de Pijler u een geweldig

2022!

We zien u en de kinderen graag weer
gezond, uitgerust en wel op

maandag 10 jan. 2022
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NOODOPVANG
De overheid heeft voorgeschreven dat scholen noodopvang bieden voor kinderen in
kwetsbare situaties en voor kinderen waarvan ouders werken in cruciale beroepen. In deze
gevallen gelden de volgende afspraken (mede in overleg met de MR):
● School biedt noodopvang aan kinderen waarvan tenminste 1 ouder een vitaal beroep

heeft door leerkrachten.
● Leerkrachten houden toezicht op spelende kinderen, geven geen onderwijs.
● De reguliere schooltijden gelden om te voorkomen dat leerkrachten alleen portier zijn.
● Kinderen worden bij de voordeur ontvangen op de reguliere schooltijd.
● Het kan voorkomen dat noodopvang slechts voor een dagdeel nodig is.
● De noodopvang tijden zijn 8.30 - (12.00/12.15) - 14.30 uur. Eindtijd op wo. 12.30 uur,

vrij. voor gr. 1 t/m 4 12.00 uur en voor gr. 5 t/m 8 14.00 uur.
● De ingeroosterde leerkrachten zijn aanwezig tussen 8.15 en 14.45 uur. Wo. tot 12.45

uur en vrijdag tot 14.15 uur.
● Anja is in ieder geval aanwezig op  maandag, donderdag en vrijdag.

AANMELDEN SCHOOLJAAR (2021-2022/2022-2023)
Mocht u in uw omgeving ouders kennen die geïnteresseerd zijn in ons IKC, wilt u hen dan
ook wijzen op de mogelijkheid van rondleiding en/of aanmelding. Hartelijk dank!

BEWEGING VIA REGIEKR8
Voor de meeste kinderen begint de vakantie. Om toch
een sportmomentje aan te kunnen bieden gaan wij op
dinsdag 21 december om 09.30 uur live via Youtube een
gymles geven! De les duurt tot ongeveer 10.00 uur. Alle kinderen kunnen via de Youtube
pagina van Regiekr8 meekijken en uiteraard meedoen met deze leuke les. Onderstaande
link geeft toegang tot de livestream: https://youtu.be/OwiFAcZC6mA

NIEUWS VAN DE TYPETUIN
We krijgen veel vragen binnen van ouders hoe wij omgaan met de (strengere)
coronamaatregelen. In de nieuwe informatiebrief welke we in de bijlage meesturen, geven
we hier antwoord op. Daarnaast wijzen we ouders nog eens op de vroegboekkorting die
geldig is tot 10 januari.
Ondanks dat het opnieuw gekke tijden zijn, blijven wij positief en kijken uit naar de start van
onze voorjaarsronde in maart. We bieden ouders flexibiliteit! Zij hebben de mogelijkheid om
de cursus tot 21 februari kosteloos te annuleren.

AGENDA
Helaas is de agenda voorlopig leeg. De jaarplanning vindt u in schoudercom en op de
papieren versie die uw kind mee heeft gekregen op de 1e schooldag. In verband met de
maatregelen is het lastig inschatten of alles door kan gaan vanaf januari 2022.
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