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

Vrijdag a.s. is het zover!

Voor iedereen die ons IKC graag wil zien, het pedagogisch klimaat oftewel de fijne sfeer wil
proeven, het didactisch handelen oftewel het lesgeven wil ervaren in alle groepen, of gewoon
het gebouw wil zien aan de binnenkant, staan de deuren open op vrijdag 8 april a.s. van 9.00
uur tot 14.00 uur.
De onderbouwgroepen en de kinderopvang groepen zijn er tot 12.00 uur. Heel graag tot dan!
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HOEKSCHEWAARD LANDSCHAP

Eindelijk kon er ook weer een excursie naar Hoeksche Waard landschap plaatsvinden. De
leerlingen van groep  6/7 liepen het kijk- en doe pad. Ondanks de kou was er veel te doen
voor de kinderen. Een leerzame en daarmee succesvolle ochtend.

VERTROUWENSPERSOON
Graag bieden wij de kinderen (en
volwassenen; ouders, teamleden) een
omgeving waarin zij zich vertrouwd en veilig
voelen om hetgeen hen bezighoudt te delen
met de leerkracht. Soms is het fijner met
iemand anders dan de juf of ouders te
spreken. Daarom hebben we binnen onze school een vertrouwenscontactpersoon.
Tot haar takenpakket behoort onder andere het begeleiden van collega’s, leerlingen en ouders
met betrekking tot bijvoorbeeld pestproblematiek. Zij is aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders. De vertrouwenspersoon is er voor kinderen die niet bij hun juf of meester terecht
kunnen om wat voor reden dan ook. Voor kinderen die hun problemen heel graag met iemand
willen delen. Ouders die zich niet voldoende gehoord voelen of (nog) onvoldoende goed
contact hebben met de leerkracht van hun kind(eren). Alle betrokkenen rond school die zich
op een bepaald moment onveilig voelen en het willen bespreken met iemand die onafhankelijk
is.
Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zal samen met het kind of de volwassene
het probleem proberen zo helder mogelijk te krijgen. Samen gaan ze na wat de mogelijkheden
zijn om het probleem aan te pakken. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen
naar de juiste  externe hulp.
In onze organisatie is Chantal Verbeek vertrouwenspersoon. Alle gesprekken of klachten
zullen met de nodige zorg en integriteit worden behandeld. Een vertrouwenspersoon heeft de
plicht tot geheimhouding. U kunt haar contacten via chantalverbeek@basisschooldepijler.nl
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GROTE REKENDAG
De Grote Rekendag richt zich op het vergroten van de reken-wiskundige geletterdheid van
kinderen. Dit gebeurt door ze de kans te bieden de wereld om zich heen op een
reken-wiskundige manier te verkennen. De kinderen krijgen daarbij uitdagende situaties
voorgelegd, die ze zelf moeten aanpakken.
Tijdens deze 20e Grote Rekendag zijn kinderen op deze manier aan de slag gegaan met
rekenen-wiskunde in de context van bouwen.
Nadrukkelijk is gezocht naar leermomenten waarbij zowel 'het hoofd' (wat geleerd is of geleerd
moet worden) als 'de handen' (wat gemaakt moet worden) een rol spelen. In beide gevallen
werd er steeds aangedrongen op samenwerken (soms in tweetallen, soms in groepjes).
Op deze Grote Rekendag hebben de kinderen geleerd:

● referentiematen die horen bij (het inschatten van) ruimte (lengte, oppervlakte, inhoud);
● de namen van veelvoorkomende tweedimensionale figuren (zoals cirkel, vierkant),

maar ook de verbinding met driedimensionale objecten (zoals bol, kubus);
● Het herkennen (en benoemen) van vormen in de werkelijkheid (in huizen, bijzondere

bouwsels, enz.);
● het 'schakelen' tussen 2D (plat) en 3D (ruimtelijke figuren)

De kinderen van groep 1/2
ontwierpen verschillende
onderdelen van een dierentuin,
waaronder nieuwe leefgebieden
voor een aantal dieren, een
informatiekiosk, een uitkijktoren,
een loopbrug en een mozaïekvloer
voor het zeehondenverblijf.

OUDERPOLL
Vandaag heeft de MR een ouderpoll uitgezet om te achterhalen wat u graag zou willen als het
om informatie over de ontwikkeling van uw kind gaat. De MR helpt de school om dit
aandachtspunt, wat uit de tevredenheidslijsten is voortgekomen, te verbeteren. Dit is dus
nadrukkelijk geen 1 april grap. We hopen op een hoog responspercentage, waardoor we
werkelijk inzicht krijgen in uw gedachten hierover. Zie in de bijlage het begeleidend schrijven
bij de poll. Hartelijk dank vast voor uw tijd.

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Vanuit Hoeksche Waard Actief gaan we een nieuw
programma starten, namelijk Billies Sportclub (zie flyer in de bijlage). Billies Sportclub is een
programma gericht op kinderen die nog geen keuze hebben gemaakt voor een
sport(vereniging). Daarnaast voor kinderen die moeite hebben om mee te kunnen doen aan
de activiteiten op een reguliere sportvereniging, de gymles of tijdens het buitenspelen.
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Het doel is om kinderen (5 t/m 10 jaar) te laten oriënteren, te laten ontdekken en uiteindelijk
een keuze te laten maken voor een sport en hopelijk voor een leven lang sporten.

Het programma start na de meivakantie, waarbij we op zoek zijn naar deelnemers. De locatie
is nu nog niet bekend, aangezien we willen inventariseren waar de vraag ligt. Welke kinderen
kunnen een zetje gebruiken om te gaan sporten? We bieden sport in een vertrouwde en
rustige omgeving aan. In een groep van max. 12 kinderen krijgen ze in een blok van 8 weken
2 sporten aangeboden. 6 lessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke
opvoeding, de overige 2 lessen door een sportvereniging.

Margreet Wigmans, Combinatiefunctionaris sportstimulering 06 18 16 75 02 | 0186 68 58 02

VERKEERSDIPLOMA

Groep 7 is geslaagd voor het Theoretisch Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes. De juffen zijn trots op jullie!!!!

1 APRIL GRAP
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 proefexamen gedaan voor het praktisch
examen, dat in juni plaatsvindt. Ze deden dat heel serieus door op een hometrainer in het
speellokaal opdrachten uit te voeren, zoals je hand uitsteken, eerst omkijken, stoppen er komt
iemand aan, etc. Uiteraard hebben alle kinderen een voorlopig diploma hiervoor gekregen,
toen bleek het om een 1 april grap van de leerkrachten te gaan.

AGENDA
Vr. 8 april Open dag!
Do. 14 apr. Open podium! Meedoen is leuk, optreden op het podium in ons prachtige gebouw.
Vr. 15 en ma. 18 april Paasvakantie (Goede vrijdag en 2e Paasdag), kinderen vrij.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf.
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