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SUCCESVOLLE ONTRUIMINGSOEFENING

Afgelopen donderdag stond er een ‘onverwachte’ ontruimingsoefening op het programma.
Deze is voor alle groepen zeer succesvol, dus kalm en rustig, verlopen. Zelfs de allerjongste
kinderen uit ons IKC deden keurig wat er van hen verwacht werd. Niemand raakte in paniek.
Dat is een geruststellende gedachte als er echt iets aan de hand is.

WISSELING VAN DE WACHT BIJ HET BESTUUR
Op vrijdag 22 april j.l. heeft Luc van Heeren,
voormalig voorzitter van het college van bestuur,
zijn bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden
voor stichting De Hoeksche School overgedragen
aan Ad Keller.
Luc wenst De Hoeksche School en alle bij de
stichting betrokkenen onder leiding van de nieuwe
bestuurder uiteraard ‘de mooiste tijd toe’.
Tot 18 mei a.s. is hij nog werkzaam voor De
Hoeksche School als adviseur.
Team IKC de Pijler bedankt Luc voor zijn inzet en
wensen hem de ‘tijd van zijn leven’ toe tijdens zijn
pensioen.
In het Kompas stond deze week een mooi artikel
over de ontstaansgeschiedenis van het openbaar
onderwijs in de Hoeksche Waard. Dat is ook
gedeeld via facebook. Leuk om te lezen.
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HOEKSCHE WAARD ACTIEF
A.s. zaterdag 14 mei is de allereerste Laarzendag in
het NLDelta-gebied. Op deze dag loopt iedereen op
(kap)laarzen. In het kader van 600 jaar Elizabethsvloed zijn er de hele dag excursies en
activiteiten waarin laarzen centraal staan. Samen vragen we aandacht voor droge voeten en
meer biodiversiteit in het NLDelta-gebied.
In de Hoeksche Waard wordt ook Laarzendag georganiseerd, namelijk i.s.m.
Staatsbosbeheer, Gemeente Hoeksche Waard en Hoeksche Waard Actief. In Strijensas wordt
er een heel programma georganiseerd, waarbij er ontdekt, gespeurd en gewandeld wordt.
Opgeven gaat via www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten. Zie ook de flyer in de bijlage.

Regionale ouderavond 'Goed Gesprek' NIX18
Iedereen heeft wat aan een Goed Gesprek, zowel jong als oud.
De puberteit is niet de makkelijkste tijd voor jongeren, ook niet
voor hun ouders. Jongeren zijn vooral bezig met hun eigen

grenzen te ontdekken. Door het gesprek aan te gaan met je kind en regels te stellen, kun
je voorkomen dat je zoon of dochter begint met drinken en roken. Maar hoe doe je dat?
Hoe om te gaan met het regels stellen bij de aankomende examenfeestjes en festivals
deze zomer? Doe mee met de online ouderavond op dinsdagavond 7 juni om 20.00uur.
Leer meer over het puberbrein, het voeren van een Goed Gesprek en ervaringen van
andere ouders. Kijk op www.goedgespreknix18.nl en meld je aan!

Café GEZIeN
Op dinsdag 17 mei wordt er ism de Limonadebrigade een Webinar georganiseerd over de
(onontdekte) talenten van je kind.

Sandra Bolkenbaas is een bevlogen onderwijsmens, die gelooft in de kracht van positieve
psychologie. Ze is ervan overtuigd dat ieder mens meerdere talenten bezit. Alleen niet
iedereen herkent zijn of haar talenten altijd even goed, vertelt Sandra. "Vrijwel iedereen wordt
blij van het besef dat ze talent hebben.“
Sandra Bolkenbaas helpt kinderen en hun ouders bij het ontdekken van hun talenten: Ik
oordeel in het gesprek met een leerling niet of iets goed of fout is. Ik stel alleen een
eenvoudige vraag: "Is dit handig?" Op deze manier gaat een leerling zelf nadenken en zelf
een oplossing zoeken. Je leert zo niet alleen wat je talent is, maar ook wat je valkuilen zijn.
Leerlingen leren begrijpen waar een bepaalde emotie of handeling vandaan komt én hoe ze
daar het beste mee om kunnen gaan. Zo leren ze uiteindelijk vol zelfvertrouwen de wereld
tegemoet te treden.”
Meer weten over talent denken? Meld je dan aan voor de gratis webinar op dinsdag 17 mei.
Aanmelden kan door een email te sturen naar info@cafegezienhw.nl

We zien u graag online op 17 mei! Met hartelijke groet, Diana Kievit
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NIEUWS VAN SMW
Mijn naam is Solé van Leenen. Ik ben de  nieuwe
schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren).  Ik
neem m.i.v. volgende week het stokje over van Fleur Krebbers. U
kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met
betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde
problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het
schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp
en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van
korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in
overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het

schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school. Het
schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact
opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.

Ik ben bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag
Telefoonnummer: 06-11926651
of per e-mail: s.vanleenen@kwadraad.nl

BURGERSCHAP
Toen de vertrouwenspersonen, juf Leontien en
juf Chantal afgelopen maandag langs de groepen
5 t/m 8 gingen om zichzelf voor te stellen en meer
te vertellen over een vertrouwenspersoon, stelde
een leerling een tegenvraag: “Wat nu als jullie als vertrouwenspersonen zelf iemand in
vertrouwen iets willen vertellen?” Een mooi voorbeeld van hoe de kinderen de informatie op
een goede manier verwerken en deze ook werkelijk begrijpen.

WEBSITE
Om ervoor te zorgen dat ouders goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld vakantieroosters,
hebben we het rooster van het huidige schooljaar én het rooster voor het volgende schooljaar
op de website geplaatst! Onderaan in het menu onder het kopje nieuws vindt u deze terug.
Tevens is het beleidsplan burgerschap terug te vinden op de website. In dit beleidsplan kunt u
lezen wat wij belangrijke waarden vinden en hoe deze waarden ervoor zorgen dat uw
kinderen, onze leerlingen, in de toekomst de democratische principes van onze rechtstaat,
kennen, toepassen en uitdragen naar anderen.
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BERICHTJE van juf ANNEMARIE
Hallo allemaal,
Wellicht hebben jullie mij reeds gezien op school of bij
schoolactiviteiten. Gelukkig ben ik sinds een paar weken begonnen
met mijn reïntegratietraject. Ik werk steeds wat meer uren en pak
het lesgeven weer op. Dat doe ik met name in groep 6/7. Nu mijn
succesvolle behandelingen tegen borstkanker bijna afgerond zijn,
mag ik weer naar de toekomst gaan kijken en hoop ik vanaf volgend
schooljaar weer te mogen genieten van het lesgeven aan jullie
kinderen, want dat blijft het leukste werk dat er is!
Groetjes,  juf Annemarie Oranje

AGENDA
Wo. 18 mei Verkeersdag, u heeft informatie ontvangen via Schoudercom. We verwachten de
kinderen op de fiets om verkeerssituaties in de praktijk te oefenen.
Ook is het die dag DHS kinderraad, Casper vertegenwoordigt ons daar. Volgende week volgt
een bijdrage over dit onderwerp.
Do. 19 mei Algemene ouderavond 19.30-21.00 uur, zie uitnodiging in de bijlage. Komt u allen!!
Do. 26 en vrij. 27 mei Hemelvaartvakantie, we zien de kinderen weer op maandag 30 mei.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf

ATTENTIE — ATTENTIE — ATTENTIE
Maandag a.s. wordt er gewerkt op de stoep
voor het IKC. Er worden nieuwe kabels
gelegd. Er zullen dus vooral
graafwerkzaamheden zijn. Vanochtend
vertelde een werknemer dat het hooguit
een dagdeel zou duren. Houd u er aub
rekening mee dat dit voor overlast kan
zorgen. Dank voor uw medewerking.

BIJLAGEN
● Café Gezien, Ontdek het talent van jouw kind
● Laarzendag Strijensas
● Info BIWANTO, Binnenmaaswandeltocht
● Uitnodiging algemene ouderavond ouderbetrokkenheid 19 mei a.s.
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