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OPEN DAG
We kijken terug op een succesvolle open dag. De leerlingenraad was druk met rondleiden en
ontving daarvoor veel complimenten. De hele ochtend tot 13.00 uur hebben we continu bezoek
gehad van zeer divers publiek. We zagen ouders met peuters, ouders van onze kinderen, veel
grootouders, omwonenden, maar ook oud-medewerkers, zoals meneer In ‘t Veld. Iedereen was
onder de indruk van ons fijne gebouw, de manier waarop het is vormgegeven, de sfeer die het
uitstraalt en de materialen die gebruikt zijn. Ook de wijze waarop les wordt gegeven en kinderen
worden benaderd vond men erg prettig. Namens de MR was Judith Kamp, moeder van Hidde in
groep 1/2b en Jurre in 5/6 aanwezig om eventueel ouders te begeleiden in het invullen van de
ouderpoll op school, maar ook om informatie te geven over school vanuit de MR. Dat was fijn.
Op de foto hieronder ziet u dat ook de danslessen van juf Gwendolyn bezocht werden door gasten.

STAGE
Regelmatig komen oud-leerlingen vragen of ze bij ons hun snuffelstage mogen lopen. Wij vinden
dat hartstikke leuk. Zo is nu Amber Groeneweg aan het snuffelen in groep 5/6. Zij zit op het Actief
College en volgt daar de MAVO. De komende 3 weken is ze bij ons op school.
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PROGRAMMA do. 14 april a.s.
Donderdag 14 april hebben wij een paasbrunch en open podium op school.
De kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht en we zullen om circa 10 uur gaan
brunchen met elkaar. Uw kind hoeft geen tussendoortje of lunch mee te nemen. Net als
voorgaande jaren zal er voor de kinderen weer van alles te eten zijn: verse broodjes, beleg,
fruit en iets te drinken.
Als uw kind een gekookt eitje lust, wilt u dit dan zelf op donderdag aan uw kind meegeven?
De kinderen mogen in hun pyjama of onesie naar school komen. Als uw kind niet heel de dag
in een pyjama of onesie rond wil lopen, kunt u uw kind extra kleding meegeven.
Voor de paasbrunch heeft uw kind van thuis een bord, beker en bestek nodig. Dit kan vanaf
woensdag 13 april a.s., graag in een plastic tas voorzien van naam, meegegeven worden.
Vanaf 11:30 uur start het open podium voor de kinderen van De Pijler. Voor de liefhebbers
thuis proberen wij een livestream te realiseren. Iedere groep verzorgt een optreden. Daarnaast
zijn er ook individuele optredens van de kinderen. Van 12:15-12:45 uur is er een pauze. Alle
kinderen krijgen dan iets lekkers te eten en te drinken. De kinderen die zich hebben
opgegeven, kunnen aan juf Chantal, juf Clarens of juf Marjolein de muziek doorgeven.
Alle kinderen zijn deze dag om 14:00 uur uit.

CORONATESTEN
Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen
vervalt vanaf maandag 11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende.
Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend
aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Om die reden blijft het mogelijk om zelftesten
via school aan te vragen.

LEERLINGENRAAD
‘Verantwoordelijkheid’ is de ultieme drijfveer voor
ons handelen richting onze kinderen.
Wij zijn, samen met ouders, verantwoordelijk
voor het slagen van hun kind in ons centrum.
Ons ultieme doel is de kinderen van nu te leren
functioneren in de wereld van morgen. Om
daaraan tegemoet te komen hechten we veel belang aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Creatieve vakken dagen kinderen o.a. uit anders te denken, oog te hebben voor talenten van
anderen en open te staan voor de mening van anderen. Maar we willen kinderen ook leren
zichzelf te presenteren aan anderen. Leren om anderen, volwassenen, van informatie te
voorzien met een doel, bijvoorbeeld het rondleiden van bezoekers, mogelijke ouders voor ons
kindcentrum. Door de leerlingen van de leerlingenraad hiervoor te vragen, geven we hen
mede verantwoordelijkheid over wat we met elkaar creëren en over hoe dat overkomt bij een
ander. Daarnaast leren zij in gesprek te gaan met anderen op basis van wat zij weten en leidt
dit tot een gevoel van competentie over hun presenteren. Ook dat is burgerschap.
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VORMINGSONDERWIJS
Bij GVO hebben we het Paasfeest met elkaar gevierd.
Op zondagmorgen, Paasmorgen, blijkt het graf van Jezus leeg te
zijn! Jezus’ lichaam is weg en de doeken liggen netjes
opgevouwen! Hoe kan dit?
De kinderen waren de detectives en hebben dit mysterie

opgelost door 6 getuigen te spreken. D.m.v. puzzels kwam ze erachter wat
elke getuige te zeggen had. De bewakers hadden een fel licht gezien, Maria
had Jezus in de tuin ontmoet, de leerlingen zagen hem ook en de engelen
zeiden dat Hij
is opgestaan. Mysterie opgelost, al blijft het een mysterie….
De kinderen hebben een kaal bolletje mee naar huis gekregen, het lijkt wel dood. Ze gaan het thuis
begraven en water geven…. Wat zal eruit komen? Pasen is nieuw leven!

TERUGBLIK KIJKMOMENTEN
Afgelopen week is in de meeste groepen meer dan de helft van de ouders op bezoek geweest
in de groep van hun zoon of dochter. We zijn blij met die opkomst. Het was kort dag voor  u.
Hopelijk kunnen we volgend jaar de kijkmomenten weer doorgang laten vinden op de dagen
die we daarvoor plannen op de jaarkalender. Dan kunnen ouders daar rekening mee houden.
We vinden het fijn u te ontvangen om te laten zien aan u hoe we o.a. instructie geven en de
interactie met de kinderen eruit ziet. Hartelijk dank voor uw komst.

OUDERPOLL
Vorige week heeft de MR een ouderpoll uitgezet om te achterhalen wat u prettig vindt, als het
om informatie over de ontwikkeling van uw kind gaat. De MR helpt daarmee u en de school
om dit aandachtspunt uit de tevredenheidslijsten te verbeteren. U heeft tot volgende week
vrijdag 15 april a.s. de tijd deze in te vullen. We rekenen op een hoog responspercentage.
Hartelijk dank vast voor uw tijd.

Fazant 1 www.basisschooldepijler.nl
3299 BS Maasdam                                       Email onderwijs: info@basisschooldepijler.nl
Tel. 078-6761445 Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

http://www.basisschooldepijler.nl
mailto:info@basisschooldepijler.nl


Nieuwsbrief 27

IKC de Pijler
008-04-2022 t/m 22-04-2022

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

PRIJS GEWONNEN
Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen
van de Pijler meegedaan aan een
complimentendag van RAD Hoeksche Waard. Dit
bedrijf wilde haar medewerkers complimenteren
met het harde werken en betrok daar de kinderen
van de scholen bij, door te vragen of zij een
kleurplaat wilden kleuren en daarop een
compliment voor de werknemers van RAD wilden
schrijven.
Wij zijn bijzonder trots op Lova uit groep 3/4 die
hiervoor de 2e prijs ontving. Lova heeft een tas
vol leuke spullen gekregen en de school heeft
voor alle leerlingen een keycord én pennen die
gemaakt zijn van gerecyclede flessen gekregen. Maandag delen we dat uit aan alle kinderen.

ORANJEVERENIGING
Na 2 jaar geen Koningsdag heeft de Oranje Vereniging Prinses Irene weer een leuke dag te
georganiseerd op 27.04.22. in en rond Sporthal Duyvesteyn, Fazant 3.
Om 10.00 uur gezamenlijk Koffie drinken met tompouce en start de vrijmarkt (vanaf 08.30 uur kan er
worden opgebouwd) en kan men zich inschrijven voor een kinderoptocht door de straten van Maasdam
onder begeleiding van Maasmuziek.
11.00 uur Aubade en aansluitend de optocht met als thema “Superhelden”. Versier jezelf, je fiets, en
skelter en win een prijs!
12.00 uur Oranjeborrel en toast op de Koning met een optreden van Popkoor Amuzing uit
’s-Gravendeel.
Ca.12.30 uur Uitslag kinderoptocht.
13.30 uur Start knutselmiddag met o.a.medewerking van de “oude bakkersschuur”. Gratis voor leden.
Niet leden € 5,00 per strippenkaart.
13.30 uur Diverse attracties op de parkeerplaats achter Duyvesteyn met o.a.een Rodeostier, 21 meter
lange survivalbaan en springkussens.
17.00 uur Einde middagprogramma.
20.00 uur Start avondprogramma met coverband Nightwind en zanger Alex. Gratis voor leden (max. 2
pers.) niet leden € 10,00 p.p.
Voor maar € 12,50 per jaar bent u lid van onze vereniging.
Opgeven kan bij de volgende personen:
Gijsbert Buizer, Fazant 26 tel.078-6764450 buize013@planet.nl
Harry Hattink, Poelwijk 16 tel.0786763939 hhattink@planet.nl
of op Koningsdag

AGENDA
Do. 14 apr. Paasviering en open podium, alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Vr. 15 en ma. 18 april Paasvakantie (Goede vrijdag en 2e Paasdag), kinderen vrij, vrijdag 15
april geen nieuwsbrief.
Vr. 22 apr. Koningsspelen, kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf.
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