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

BOUW!
Op maandag helpen kinderen uit groep 8 met Bouw! lezen. Ze zijn tutor van een leerling uit
groep 2, 3 of 4. Vanaf maandag oefenen niet alleen kinderen van groep 8 met Bouw! kinderen,
maar ook leerlingen uit groep 7. Deze leerlingen kunnen ook volgend schooljaar met de
leerlingen blijven oefenen. We zijn super blij met hun hulp! #SNOR
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NOG MEER BOUW!nieuws
Kick heeft afgelopen week zijn bouw! diploma behaald 🥳
Van harte gefeliciteerd Kick van alle juffen van het IKC.

Gewijzigd testbeleid CORONA
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6,

7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te

doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een

(zelf)test te doen. Tot 1 juni blijft het mogelijk voor ouders

om hiervoor zelftesten aan te vragen op school.

BOEKENMARKT MAASDAM
In het dorp Maasdam is er al een lange traditie van 2e
hands boekenverkoop door de Rommelmarkt van de kerk.
Op de eerste zaterdag van de maand staat op het kerkplein
een oude winkelwagen die is omgebouwd tot Boekenbus.
Het is inmiddels ook een plaats van sociaal contact
geworden.
In april bestaat de Boekenmarkt, als werkgroep van de Rommelmarkt, 12,5 jaar en dat vieren
we natuurlijk graag. Op zaterdag 2 april zal dat gaan gebeuren op het kerkplein en in het
Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35-37, Maasdam.
Eén van de activiteiten is kinderen voorlezen door mw. Wil van Es.
En er is een kinderboeken tentoonstelling die voor ieder toegankelijk is.
Vieren doen we graag samen!
In de bijlage is de poster voor dit evenement toegevoegd.

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.
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BEZOEK BIBLIOTHEEK
Groep 3/4 is op bezoek geweest bij de bibliotheek in
Puttershoek met hulp van (groot-) ouders die de kinderen
haalden en brachten. Waarvoor hartelijk dank!
Daar speelden de kinderen het boeken zoekspel. Dat
leidde tot enthousiasme voor de boeken, wat weer
bijdraagt aan leesmotivatie. Meer foto’s van deze
succesvolle ochtend vindt u op SchouderCom.

SCHOOLVOETBAL
Ook dit jaar wordt er door de KNVB weer een
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit is bedoeld voor
jongens en meisjes uit de groepen 5/6 en 7/8.
De meisjes en jongens van groep 5/6 spelen met een
zestal en de meisjes en jongens van groep 7/8 met een
achttal.
De voorrondes voor groep 5/6 uit de Hoeksche Waard

worden gehouden op woensdagmiddag 6 april a.s. De voorrondes voor groep 7/8 op
woensdagmiddag 30 mrt. a.s.
IKC de Pijler wordt vertegenwoordigd door een gemengd team uit groep 5/6 en een jongens
én een meisjesteam uit groep 7 en 8. Het is natuurlijk ontzettend leuk als u de kinderen komt
aanmoedigen, ook samen met uw jongere kinderen. Zodat ook zij enthousiast raken om ooit
hieraan mee te doen. De locatie is ons nog niet bekend, zodra we die weten laten we het u
weten. Graag tot dan!

AGENDA
Vr. 18 mrt. School neemt deel aan bijeenkomst aanleg Tiny Forest van gemeente Hoeksche
Waard
Wo. 23 mrt. Tweede rapport mee groep 3 t/m 8.
Week van 28 mrt. t/m 1 april 10 minuten gesprekken gr. 1 t/m 8
Wo. 30 mrt. Grote rekendag en in de middag
voorronden schoolvoetbal toernooi groep 7/8.
Wo.mid. 6 apr. Voorronden Schoolvoetbal toernooi gr.
5/6.
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.
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