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

SUCCESVOLLE ACTIE OEKRAÏNE!
De kinderen van IKC de Pijler hebben
met de lege flessen en doneeractie het
fantastische bedrag van € 388,05
opgehaald. Applaus voor alle kinderen.
Dit geld stort de school op giro 555, met
het vertrouwen dat deze hulporganisatie
de mensen in Oekraïne gaat helpen met
wat zij nodig hebben. Ook ouders erg
bedankt voor uw bijdragen, met name
Christa Pronk en grootvader Arjon
Groeneweg van Afvalbox, zij hebben
geholpen met het inleveren van de lege
flessen.

GROENVOORZIENING VOORKANT
We zijn erg blij met de aanleg van het
groen aan de voorkant van het gebouw.
De groene organisch gevormde borders
doorbreken het steen van de voorgevel
en de tegels op het plein. In de zomer
zullen de grassen tot volle bloei komen
en zal er een mooie groene rand
ontstaan, die zorgt voor een vriendelijker
uiterlijk van de voorkant. Uiteraard
moeten we nu wel zorgvuldig de potten
water gaan geven;-) Dat vindt de leerlingenraad vast een fijn klusje wekelijks.
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NOG EEN ACTIEFOTO VOOR
OEKRAÏNE —----------------->

RAPPORTMAPPEN
Op woensdag 23 maart wordt het 2e
rapport uitgedeeld. Graag rapportmappen
inleveren op school, zodat de leerkrachten
kunnen starten met de voorbereidingen.

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 van de Hoeksche School of via
tel.nr. 0186-650020

VAKANTIEROOSTER 2022-2023

Herfstvakantie Zaterdag     22-10-2022  t/m zondag    30-10-2022
Kerstvakantie Zaterdag     24-12-2022  t/m zondag    08-01-2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag     25-02-2023  t/m zondag    05-03-2023
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        07-04-2023  t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie Zaterdag     22-04-2023  t/m zondag    07-05-2023
Hemelvaart Donderdag 18-05-2023  t/m zondag    21-05-2023
Pinksteren Maandag    29-05-2023
Zomervakantie Zaterdag     08-07-2023  t/m zondag    20-08-2023
● de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het vakantieschema

2022-2023 van het Ministerie van OCW

● de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Tijdens de voorjaarsvakantie was het weer tijd voor de Sport Carrousel, georganiseerd vanuit
Hoeksche Waard Actief. In alle vakanties (uitgezonderd kerst- en zomervakantie) wordt de
Sport Carrousel georganiseerd. Dit keer in Heinenoord en in Maasdam. Het doel van de Sport
Carrousel is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.

In Maasdam hebben 15 kinderen kennis gemaakt met badminton vanuit Badminton Smashing
Maasdam en handbal. De kinderen hebben het goed naar hun zin gehad, het enthousiasme
en het plezier was duidelijk te zien op hun gezichten en ook de ouders zijn enthousiast.
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AGENDA
In deze periode hebben meerdere groepen lessen Doe kunst. Gr. 7/8 is aan de beurt geweest,
deze week was groep 3/4 en binnenkort hebben ook de kleuters een gastles van een
professionele culturele organisatie. Alle groepen krijgen een serie lessen aangepast aan hun
niveau en interesse gedurende het schooljaar met één les o.l.v. een gastdocent.
Wo. 30 mrt. Grote rekendag

Vr. 8 april Open dag! Uitnodiging aan alle belangstellenden in Maasdam om ons IKC ‘live’ te
komen bekijken.
Do. 14 apr. Open podium! Aanmelden kan t/m 18 mrt. Meedoen is leuk, optreden op het
podium in ons prachtige gebouw.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf

BIJLAGEN
● Flyer IJs- en Skeelervereniging Puttershoek, sporten in de buitenlucht
● Flyer proeftrainingen hockey bij HC de Hoeksche Waard
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