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VOORLEESKAMPIOEN
Woensdag j.l. was de volgende voorronde van de nationale voorleeskampioen. Jessie van der
Wielen uit groep 7 heeft IKC de Pijler vertegenwoordigd. Ze had een stukje gekozen uit Soul
Riders, de legende ontwaakt.  Ze was als laatste aan de beurt, maar ze heeft het, ondanks het
lange wachten, heel goed gedaan! Alhoewel geen winnaar nogmaals de complimenten!

Jessie kijkt er zelf ook met een
goed gevoel op terug:
“Toen je binnenkwam stond je in
een hele mooie grote kamer met
allerlei kleurtjes. Het zag er heel
gezellig uit. Er was veel lekkers te
eten en je mocht nemen wat je
wilde. Als je las zat je op een
mooie groene stoel met een
microfoon ernaast. De jury was
heel aardig en we deden een
spelletje over onze boeken.
Het was een superdag!”
De door Jessie beschreven ruimte
was de Raadzaal van het
gemeentehuis in Oud-Beijerland.
Niet naar de provinciale wedstrijd,
maar toch een prachtige ervaring
rijker.

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Over twee weken begint de
voorjaarsvakantie. Er is weer
genoeg te doen in de Hoeksche
Waard. Sportactiviteiten, actief in
de natuur en genieten van een
voorstelling, alles is mogelijk in de
vakantie. Alle kinderen uit de
Hoeksche Waard zijn uitgenodigd,

om deel te nemen aan de vakantie activiteiten die georganiseerd worden. Zie voor het
complete overzicht www.hoekschewaardactief.nl. Maar ook de bijgevoegde flyer.
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GASTLEERLINGEN
Vandaag hebben Hugo en
Thomas Fridrici afscheid
genomen van hun klasgenootjes
in respectievelijk groep 5/6  en
groep 8.
Hugo en Thomas hebben sinds
de kerstvakantie genoten van
ons onderwijsaanbod en
tegelijkertijd de Nederlandse taal
en cultuur. Wij, team en kinderen
van IKC de Pijler, kijken terug op
een fijne periode waarin ook wij
van de jongens geleerd hebben.
Bijvoorbeeld hoe je zo’n avontuur
enthousiast, betrokken en met
plezier aangaat. Van je
vertrouwde Franse basisschool
ga je naar een school in
Nederland, dat is best een stap.
Ook al ga je 1 x per week naar
een Nederlandse school in
Frankrijk. De jongens kunnen
met een trots gevoel terug kijken
op hun tijd bij ons. En wij danken
de familie hartelijk voor het
vertrouwen en genieten nog wat
na met een hapje en drankje,
souvenirs uit Frankrijk.

TEAMSCHOLING
Afgelopen woensdagmiddag hebben we de laatste van 3 scholingsmiddagen technisch lezen
gehad. Cees Hereijgens, expert op het gebied van (leren) lezen heeft ons meegenomen in de
belangrijkste zaken om goed te kunnen leren lezen. In een notendop: het proces start met
plezier en betrokkenheid van de leerkracht en daarmee van de kinderen. Wie plezier beleeft
aan wat hij of zij doet is gemotiveerd dat steeds beter te willen doen.
Daarnaast is er aandacht geweest voor de beste leeslessen. Dat zijn de lessen waarin veel
tijd wordt besteed aan hardop lezen. Immers lezen leer je door het te doen én doordat iemand
hoort of je het nauwkeurig doet. De doelen van onze leeslessen hebben als vaardigheid bijna
altijd in zich vlot of vloeiend en correct lezen. Om te borgen dat we deze zaken blijven
toepassen in onze lessen, gaan we regelmatig bij elkaar op bezoek om feedback te geven. Zo
blijven we leren van elkaar en geven we onze kinderen het beste onderwijs.
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MAD SCIENCE
Afgelopen dinsdag is Mad Science gestart met het naschoolse aanbod voor zo’n 20 kinderen.
Juf Suzanne heeft dit schooljaar haar groepsruimte ter beschikking gesteld aan de
wetenschap;-)
De kinderen hebben
gewerkt met
kleurstoffen en hoe je
water kunt laten
kleuren. Alle
materialen zagen er
indrukwekkend
laboratorium proof uit!

AGENDA
Ma. 14 feb. De
leerlingen van groep
8 gaan op bezoek bij
het Hoeksch.
Do. 24 feb.
18.30-19.45 uur
Dwergenfeest voor
peuters en kleuters.

Hiernaast ziet u een mooi voorbeeld van spelend
leren. Kinderen uit groep 1/2 hebben een gebouw
gemaakt, waarbij zij hebben laten zien dat zij zich
ruimtelijk kunnen oriënteren, goed ruimtelijk inzicht
en een dusdanige kennis hebben van het materiaal
dat zij een volledig synchroon stevig gebouw
kunnen maken. Daarnaast getuigt het van opperste
concentratie, doorzettingsvermogen, gerichte
taak-/werkhouding, samenwerking, creativiteit,
kritisch denken, ordenen én redeneren.
Allemaal vaardigheden die leerlingen goed kunnen
gebruiken in de toekomst als leerling, student en
als wereldburger in hun werkzame leven.

Wat je al niet kunt leren van bouwen met blokken!
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