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KONINGSSPELEN Het was een hele fijne dag bij FC Binnenmaas. Dank voor alle hulp!!!

MEESPEELOCHTEND
Op de eerste woensdag na de meivakantie, te weten 11 mei a.s., is het weer mee speel
ochtend voor peuters met hun begeleiders, ouders of grootouders, tante of oom…?
Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u met uw zoon of dochter binnen lopen en deelnemen aan de
activiteiten die op het programma staan in de kleutergroepen. Zegt u het tegen de buren,
vrienden, bekenden, iedereen met een peuter is van harte welkom!

GALA Groep 8 heeft een gezellige avond beleefd na afloop van de centrale eindtoets.

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 28

IKC de Pijler
022-04-2022 t/m 13-05-2022

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

SAVE THE DATE
Op donderdagavond 19 mei a.s. is het algemene ouderavond. Die avond staat in het teken
van optimaliseren van communicatie en verwachtingen tussen school en ouders. De MR zal
die avond de resultaten en aanbevelingen van de poll met u delen. De avond duurt van 19.30
tot 21.00 uur. We zien u heel graag in de centrale hal van ons IKC.
De uitgebreide uitnodiging met agenda volgt na de meivakantie.

MAASDAMSE BOEKENMARKT
Op een avond in mei vieren we het het 12,5 jarig bestaan van de Maasdamse Boekenmarkt
met een lezing die open is voor elke belangstellende. I.v.m. de meivakantie misschien vroeg
aangekondigd, maar wellicht zet u die belangstelling heeft, dit vast in de agenda.
Woensdagavond 18 mei 20.00 uur zal door mw. W. van Es Kik een lezing worden
gehouden over kinderboeken voor ieder die interesse heeft.
Er zijn ook een aantal kinderboeken van stokoud tot piepjong in een kleine tentoonstelling te zien.
Van harte welkom in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 Maasdam.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee.
Boekenmarkt "Stap in de wereld van boeken" Maasdam

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Vandaag begint de meivakantie. Er is weer genoeg te doen
in de Hoeksche Waard. Sportactiviteiten, knutselactiviteiten of een theater workshop volgen,
alles is mogelijk in de vakantie. Wij hebben een overzicht gemaakt van de activiteiten in de
vakantie en nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de
vakantie activiteiten die wij en onze partners organiseren. Zie voor het complete overzicht
www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten.
In de bijlage vindt u de flyer.
Met vriendelijke groet namens team Sportstimulering,
Margreet Wigmans, 06 18 16 75 02 | 0186 68 58 02
Combinatiefunctionaris sportstimulering

AVOND4DAAGSE
Gelukkig kunnen we dit jaar weer met z’n allen de avond 4 daagse wandelen door het dorp!!
Hier zijn we als organisatie ontzettend blij mee en om ons bereik zo groot mogelijk te maken is
de flyer bij deze weekbrief gevoegd. Inschrijven kan op 11 mei in de middag en op 12 mei in
de avond bij de IJs- en skeelerclub, Sportlaan 6, Puttershoek.
Alvast bedankt, we hopen op veel inschrijvingen. Met vriendelijke groet, Corine Kersten

BERICHT VAN SMW
Twee collega’s van Fleur Krebbers, onze schoolmaatschappelijk werkster, gaan in mei twee
‘ouderschap na echtscheiding’ bijeenkomsten organiseren, op het gemeentehuis in Oud
Beijerland. In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
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PLEEGZORG
Elk kind verdient het om vanuit een veilig thuis op te groeien en te genieten van het leven. 
Er is nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Binnenkort is er een voorlichtingsavond. Op
deze avond vertellen wij geïnteresseerden meer over wat pleegzorg is en wat het is om
pleeggezin te zijn. Zo proberen wij nieuwe pleeggezinnen te vinden voor de kinderen in uw
regio die dit nodig hebben. Zie ook de bijgevoegde flyer.
Met vriendelijke groet, Leanne Joon
Pleegzorgwerker Horizon Pleegzorg, regio Zuid-Holland Zuid
06 400 990 56-088 996 1700 leanne.joon@horizon.eu

VERTROUWENSPERSOON
Wij, Chantal en Leontien, vinden samen met
het team dat het ontzettend belangrijk is dat de
leerlingen zich veilig voelen op school. Niet
voor niets is dat iets waar we met elkaar hard
aan werken en wat regelmatig besproken
wordt. Het is belangrijk om leerlingen het
gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden. Daar is meer voor nodig dan enkel het
zichtbaar zijn. We hopen dat wij als vertrouwenspersoon daar een waardevolle bijdrage aan
kunnen leveren.
Op een maandag 9 mei (de maandag na de vakantie) willen we samen de bovenbouwgroepen
(groep 5/6, groep 6/7 en groep 8 ) langs gaan. In iedere groep willen we voor ongeveer 20
minuten het gesprek aangaan met de leerlingen.
We zullen onszelf voorstellen als vertrouwenspersoon. Daarna willen we vooral luisteren; aan
de leerlingen vragen wat zij denken dat de taak van een vertrouwenspersoon is en of dat past
bij wat er nodig is bij de school/ de klas/ hun persoonlijk.
We realiseren ons dat we er niet zomaar zijn. We zullen ook niet zomaar het vertrouwen
hebben van de leerlingen. We nemen onze taak echter heel serieus en vinden het belangrijk
goed zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. We denken zo een goede start te kunnen maken.

ORANJEVERENIGING
Na 2 jaar heeft de Oranje Vereniging Prinses Irene weer een leuke dag 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”.
13.30 uur Diverse attracties op de parkeerplaats achter Duyvesteyn met o.a.een Rodeostier.
17.00 uur Einde middagprogramma.
20.00 uur Start avondprogramma met coverband Nightwind en zanger Alex.
Opgeven kan bij: Gijsbert Buizer, Fazant 26 tel.078-6764450 buize013@planet.nl en bij
Harry Hattink, Poelwijk 16 tel.0786763939 hhattink@planet.nl of op Koningsdag zelf!
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FIETSKEURING
Afgelopen dinsdag zijn de fietsen van de leerlingen van groep 7 en 8 gekeurd ivm het
aankomend praktisch verkeersexamen. Niet alle fietsen zijn goedgekeurd en niet alle kinderen
waren op de fiets, maar er komt nog een herkeuring, dus dat gaat zeker goed goedkomen.

SCHOOLVOETBAL
Jaarlijks doen de groepen 5/6 en 7/8
mee aan het landelijke georganiseerde
schoolvoetbaltoernooi. Hiernaast ziet u
één van de teams. We willen de ouders
hartelijk dank voor het begeleiden en
coachen van de verschillende teams.
We waarderen het enorm dat u
hiervoor tijd neemt.
Het ene team was dit jaar succesvoller
dan het andere, maar er kan maar 1
winnaar zijn. Iedereen heeft er in ieder
geval enorm zijn best voor gedaan. En
de school is weer een beker rijker!!!
Hartelijk dank daarvoor meiden van
gr. 7/8. Top gedaan!!

VANDALISME
Afgelopen weekend zijn er opnieuw kinderen op het plein geweest. Zij klimmen over het hek
en vernielen de aangeplante gewassen, laten rotzooi achter op het plein en maken zaken
stuk. Indien u dit soort dingen ziet, wilt u dan onmiddellijk de politie bellen via 0900-8844. Zij
zijn op de hoogte en kunnen direct acteren. Hartelijk dank voor uw medewerking!

AGENDA
Meivakantie Vandaag start de meivakantie. We zien de kinderen graag weer op ma. 9 mei a.s.
Wo. 11 mei Meespeelochtend
Wo. 18 mei Verkeersdag
Do. 19 mei Algemene ouderavond 19.30-21.00 uur
Ma. 30 mei Schoolfotograaf

BIJLAGEN
● Programma Hoeksche Waard Actief
● Poster Avond4daagse
● Flyer scheiding
● Voorlichting pleegzorg
● Open training FC Binnenmaas
● Programma Koningsdag/nacht Puttershoek
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