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

DOEKUNST

Deze week kreeg de groepen ½ les van een echte kunstenares. Zij vertelde over sporen. Niet
alleen dieren maken sporen. Ook allerlei materialen laten sporen na. Dat gingen de kleuters
vervolgens zelf in de praktijk brengen met verf en materiaal.
Alle groepen krijgen jaarlijks een gastles via DOEKUNST en KIJKKUNST.
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De projecten van Doe|Kunst worden door Kunstgebouw ontwikkeld samen met kunstenaars,
theatermakers en muzikanten uit heel Nederland. De leerlingen ervaren de kunstenaar in
zichzelf, telkens op een andere manier. Ze ontwikkelen hun creativiteit en ontdekken iets over
zichzelf en de wereld om hen heen. Doe|Kunst vormt een prima bouwsteen voor een
doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

PRAKTIJK VERKEERSEXAMEN
Al jaren doet groep 7 mee
aan het landelijk
verkeersexamen.
Eerst schriftelijk en later
nog echt in de praktijk.
Deze week heeft groep 7
het schriftelijk
verkeersexamen,
waarvoor in de klas al
flink geoefend is.
Gelukkig kunnen zij dit
jaar ook in de praktijk
laten zien wat ze geleerd
hebben. Om dit goed te
oefenen heeft groep 7
vrijdag een proefexamen
praktijk. Ook groep 8, die
vorig jaar geen praktijkexamen heeft kunnen doen, doet vrijdag aan dit proefexamen mee.

RECTIFICATIE DATA SCHOOLVOETBAL
Het schoolvoetbal vindt op andere data plaats, dan vorige week in het artikel te lezen was.
Woensdag 13 april voor de jongens en meisjes van groep 7 en 8.
Woensdag 20 april voor de jongens en meisjes  van groep 5 en 6.
Het is op de velden van FC Binnenmaas en start om 13.30 uur. Hopelijk zien we u allen  om
de kinderen van de Pijler aan te moedigen.

NIEUWS van de TYPETUIN
De typelessen van de Typetuin gaan dit schooljaar niet door wegens een te klein aantal
aanmeldingen. Volgend schooljaar zetten we deze aanmelding opnieuw uit om tegemoet te
komen aan de wens van ouders om hun kinderen snel en nauwkeurig te leren typen in
verband met de verregaande digitalisering van onderwijs en samenleving.
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KIJKMOMENTEN
Van uitstel komt zeker geen afstel op de Pijler. In het najaar waren de kijkmomenten gepland.
Door corona konden deze niet doorgaan, maar we hebben inmiddels nieuwe data gepland.
Alle ouders zijn uitgenodigd om van ma. 4 t/m do. 7 april een moment in de klas van hun kind
te komen kijken om sfeer te proeven en een kijkje te nemen in de keuken van de leerkracht.
Via schoudercom kunt u intekenen voor een bepaald moment. Deze momenten zijn niet
bedoeld voor interactie met de leerkracht of dingen doen samen met kinderen en uw telefoon
staat uiteraard uit. De leerkracht reserveert een plaats voor u.
Het doel is ouders een inkijkje te geven in het pedagogisch didactisch handelen van de
leerkrachten op onze school. Met andere woorden, hoe ziet het onderwijs aan uw kind er
concreet uit. We gaan ervan uit dat wat we zeggen wat we doen, ook voel- en zichtbaar is.
Veel plezier tijdens het kijkmoment.

OPEN DAG
Op vrijdag 8 april is het dan eindelijk weer open dag!
Het doel van de open dag is om alle belangstellenden het gehele IKC te laten zien. U, uw
buren, familie, bekenden, etc. zijn van harte welkom om in alle groepen een kijkje te nemen,
een praatje te maken of een rondleiding te krijgen van de leerlingenraad. Terwijl de kinderen
geen ingewikkelde instructielessen krijgen, maar fijn aan het werk zijn o.l.v. de leerkracht die
af en toe haar les kan
onderbreken om uw vragen
te beantwoorden, een praatje
te maken, etc.
Vandaag heeft uw kind de
uitnodiging meegebracht. We
vragen u deze goed
zichtbaar voor het raam te
hangen, zodat alle inwoners
van Maasdam op de hoogte
zijn van de open dag. We
flyeren in de wijk bij de
omwonenden en hopen zo
ook hen eindelijk ons mooie
gebouw te kunnen laten zien.

AGENDA
Wo. 30 mrt. Grote rekendag!
Vr. 8 april Open dag!
Do. 14 apr. Open podium! Meedoen is leuk, optreden op het podium in ons prachtige gebouw.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf.
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