
Nieuwsbrief 22

IKC de Pijler
025-02-2022 t/m 11-03-2022

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

DWERGENFEEST

Zoals ieder jaar was het dwergenfeest weer heel sfeervol en gezellig. Nieuw dit jaar was dat
ook de peuters van ons IKC hebben meegedaan aan dit bijzondere feestje. Zij mochten
samen met hun ouders meelopen. Zo liepen er 4 groepjes kleuters en 2 groepjes peuters
onder leiding van hun juffen door het IKC en buiten. Want ook daar was het fijn om te zitten en
liedjes te zingen. De kinderen genoten van de tafereeltjes uit het verhaal, sfeervol neergezet
door de ouders van de ouderraad, waarvoor onze hartelijk dank. En deze tableaux vivants
werden uitgebeeld door leerlingen van groep 8, die dat heel fijn en liefdevol naar de kinderen
toe deden. Complimenten voor en dank aan de leerlingen van groep 8.

DHS KINDEROPVANG
Per 1 april biedt DHS kinderopvang in ons IKC ook op vrijdag de mogelijkheid voor
kinderopvang en BSO. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u zich richten tot DHS
kinderopvang via de website https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang/inschrijven/ of tel. nr.
0186-650020
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OPEN PODIUM
Donderdag 14 april a.s. is er voor het eerst in ons nieuwe gebouw een Open Podium voor en
door alle kinderen van IKC De Pijler. Wat is een Open Podium? Kun je leuk dansen, vind je het
leuk om te zingen, misschien ken je een goocheltruc en wil je die laten zien of bespeel je een
instrument…. We zijn heel benieuwd naar alle talenten van onze school, want meedoen is
belangrijker dan winnen! Aanmelden kan vanaf 7 maart en mag tot 18 maart. Op het podium
staat een brievenbus waar het aanmeldingsstrookje in kan.
Wil je samen met een vriendje en/of vriendinnetje uit je klas? Dat mag natuurlijk ook. Sowieso
komt iedereen op het podium, want elke groep treedt op! Geef je zo snel mogelijk op, de
kinderen die zich als eerste opgegeven hebben zijn verzekerd van deelname. Ieder kind kan
zich maar één keer opgeven.
We proberen voor alle belangstellenden een livestream te regelen, zodat er thuis ook van alle
optredens genoten kan worden. Voor vragen ga je naar juf Chantal, juf Clarens of juf Marjolein.

BOUW!DIPLOMA

Deze kanjers, links Jaelynn en rechts Rhomey, hebben hun bouw! diploma behaald! 🥳
Van harte gefeliciteerd. Supergoed gedaan.
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VERNIEUWINGEN
Op school zijn we altijd bezig met
verbeteren, niet alleen in ons handelen,
maar ook met faciliteiten in of om het
gebouw.
Zo hebben we inmiddels de witte wanden
in de kantoren en teamruimte opgesierd
met vrolijk wandbehang. Hiernaast ziet u
de cirkel die is aangebracht in de
teamkamer. Zo komt de fijne sfeer, die we
ook in de lokalen voelen door de gezellige
werkjes van de kinderen, terug in de
teamkamer. In het IB kantoor is wallpaper
aangebracht met grote witte madelieven
tegen een blauwe achtergrond en bij juf
Anja de contouren van spelende kinderen.
Zo passen deze ruimten mooier bij het
geheel. Dit kunt u binnenkort live komen
bewonderen op de opendag van 8 apr. a.s.

Buiten worden in de voorjaarsvakantie
borders aangebracht om het stenen
aangezicht van de voorkant te
verzachten door een strook van groen.

VERLOF OP WOENSDAG
Na de voorjaarsvakantie gaat juf Anja gebruik maken van een structurele verlofregeling.
Daardoor is zij de meeste woensdagen niet meer op school aanwezig. Uiteraard blijft ze
bereikbaar voor het team met urgente vragen. Dit verlof zit directietaken niet in de weg. Dus
schroomt u niet uw zorg en/of vragen blijvend te delen. Zij leest Schoudercom en mail
(anjadejong@basisschooldepijler) en zal ook op woensdag blijven reageren op urgente zaken.
Mocht u gewoon een praatje willen maken of een afspraak willen maken voor een overleg, dan
kan dat op alle dagen behalve woensdag.

VOORJAARSVAKANTIE
Volgende week hebben de kinderen een week vrij. We vinden het zo fijn dat met de
voorjaarsvakantie ook de meeste corona maatregelen zijn verdwenen. Want dat betekent dat
u weer kunt kiezen uit wat u wilt doen of niet met uw kinderen. Lekker thuis, prima,
boodschappen, ook leuk, erop uit is ook weer een optie. En dat alles zonder beperkingen. We
wensen u ontzettend veel plezier en verwachten de kinderen weer op maandag 7 maart a.s.
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WEDSTRIJD

De afgelopen periode heeft groep 8 gewerkt aan het project Moderne Geschiedenis.
Een tekenopdracht bij dit project is: ontwerp een nieuwe Nederlandse vlag.
Stel je voor: De koning heeft een idee. Hij wil graag een nieuwe Nederlandse vlag die gebruikt
gaat worden bij feestelijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een verjaardag, of op Koningsdag, of
er komt een nieuwe school….
De vlag moet wel aan een paar eisen voldoen:

● gebruik de kleuren rood, wit, blauw en oranje;
● zwart mag alleen voor lijnen;
● je moet kunnen zien dat het een Nederlandse vlag is;
● je moet kunnen zien dat het een feestvlag is.

Juf Anja heeft het allerbeste ontwerp gekozen en Adam heeft gewonnen!
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GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig blijven er voorwerpen en/of kleding op school
liggen. Indien deze niet meegenomen worden door
leerlingen worden ze na verloop van tijd weggegooid. Nu
we na de voorjaarsvakantie ‘gewoon’ kunnen werken,
bent u van harte welkom na schooltijd het gebouw in te
lopen om iets op te halen, te zoeken of navraag over een
voorwerp te doen. De schaal op de foto hiernaast is
achtergebleven na de kerstviering. De rechtmatige
eigenaar is van harte welkom deze op te komen halen!

AGENDA
Ma. 28 feb.t/m vr. 4 mrt. Voorjaarsvakantie
Di. 8 mrt. Logopedische screening oudste kleuters
Do. 10 mrt. Gezondheidsscreening leerlingen groep 7 en
in de avond Cafe GEZIeN

BIJLAGE
● Flyer webinar Café GEZIeN
● Sport carrousel voorjaarsvakantie 2022, ook activiteiten in Maasdam!!!!
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