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MOOI WEER TIJDENS DE VERKEERSDAG!
Er werd heel goed en serieus
geoefend tijdens de jaarlijkse
verkeersdag afgelopen
woensdag.
Ouders hadden verschillende
realistische situaties uitgezet
op het plein met materialen
van VVN die we standaard op
school hebben.
Onder begeleiding van
(groot-)ouders oefenden
kinderen verschillende
verkeerssituaties, zoals
oversteken bij een zebrapad als
voetganger, maar ook als
verkeersdeelnemer op de weg.
Deze praktische
verkeersoefeningen helpen
kinderen de juiste regels te
hanteren op de juiste manier als
zij zelfstandig deelnemen aan
het verkeer. Als ouder kunt u uw
kind ook begeleiden en daarmee
beter voorbereiden op
zelfstandig bewegen in het
verkeer, door uw kind mee te
nemen in de stappen die nodig
zijn om bijv. over te steken of
tijdens het fietsen. Als u vertelt
wat u doet en waarom u dat
doet, leert uw kind het haast
vanzelf ook.
#SNOR #veiliginhetverkeer

BURGERSCHAP
De kinderraad van DHS is afgelopen woensdag
bij elkaar geweest op het kantoor in Puttershoek.
Casper uit groep 7 was daarbij aanwezig namens
IKC de Pijler. De leerlingen gingen in gesprek met
een dominee, een humanist en een moslim.
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TINY FOREST
In samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard
en IVN natuureducatie heeft IKC de Pijler de intentie
om een Tiny Forest te realiseren voor het gebouw.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos
ter grootte van een tennisbaan, met een buitenlokaal.
Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders,
vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor
mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten
elkaar op een prettige en gezonde plek.
Komende drie jaar wil IVN, samen met 16
partnergemeenten 48 extra Tiny Forests realiseren in
Zuid-Holland. Hoeksche Waard is één van die partnergemeenten. De school ligt in deze
gemeente en adopteert een Tiny Forest in haar eigen buurt. In het najaar willen we met de
kinderen de bomen aanplanten. De leerlingenraad zal betrokken worden bij het ontwerpen van
het Tiny Forest.
Zo werken we samen aan een beleefwereld waarin contact tussen kind en natuur
vanzelfsprekend is. Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen
in hun ontwikkeling. Zo planten we bovendien het zaadje van de liefde en zorg voor de natuur
en kunnen we een voorbeeld zijn voor andere scholen.

CENTRALE EINDTOETS groep 8
De school heeft de rapportages van de eindtoets ontvangen.
Iedere leerling van groep 8 heeft zijn/haar einduitslag mee naar
huis gekregen. De resultaten sloten aan bij de door school
gegeven schooladviezen. Wij zijn bijzonder trots op onze
leerlingen van groep 8, die daarmee hebben laten zien ook onder
druk van een toets te laten zien wat zij in zich hebben.
Met de einduitslag op school niveau scoort onze school ruim
boven het landelijk gemiddelde en ruim boven de signaalwaardes
van de inspectie, waarmee wij goed voldoen aan de
kwaliteitseisen die de inspectie aan scholen stelt.

NAAR BINNEN GAAN ‘s MORGENS
In de coronaperiode hebben we gemerkt dat de jonge kinderen zeer zelfstandig en
verantwoordelijk voor hun jas en tas naar binnen kunnen gaan. In die tijd mochten ouders
vanwege de maatregelen niet mee naar binnen en dat verliep zeer goed. De kinderen kwamen
zelfverzekerd, vol vertrouwen en zelfstandig de school binnen, wat hen een goede start gaf.
Dit gunnen we onze jonge kinderen nog steeds. Vandaar het besluit van school om afscheid
nemen van kinderen vanaf gr. 1 buiten bij deur of hek voor te zetten. Na schooltijd bent u van
harte welkom binnen te lopen, zodat u kunt zien wat uw kind gedaan heeft die dag.
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TERUGBLIK ALGEMENE OUDERAVOND
Het was heel fijn om ouders te begroeten op de algemene ouderavond met het thema
ouderbetrokkenheid. Inmiddels zitten we alweer bijna 2 jaar in ons prachtige gebouw, we
geven goed onderwijs en er hangt een fijne sfeer. Maar er is ook altijd ruimte voor verbetering.
Uit de oudertevredenheid lijsten van 2021 kwam naar voren dat het informeren van ouders
over de voortgang van hun kind een punt van aandacht was. Dit hebben we tijdens een
teamvergadering besproken met het team en vervolgens met de MR. De school wilde graag
weten, hoe we dat konden verbeteren, waar we dan aan moesten denken, etc. Daartoe heeft
de MR dit schooljaar een ouderraadpleging gehouden en hiervan werd gisteravond een korte
samenvatting gegeven. Vervolgens zijn we over de aanbevelingen die daaruit voortgevloeid
zijn in kleine groepjes van ouders en leerkrachten in gesprek gegaan. Dat verliep zeer prettig
en was verhelderend voor iedereen. Dank voor ieders tijd.
In de MR vergadering van 7 juni a.s. zullen de opvattingen en ideeën besproken worden om
vervolgens keuzes te maken die school helpen het informeren van ouders te verbeteren.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

De meiden van groep 7 en 8
zijn ontzettend goede
voetballers en vormen
samen een succesvol team.
Woensdagmiddag hebben
zij opnieuw laten zien wat ze
in hun mars hebben tijdens
het schoolvoetbaltoernooi.
En ook deze keer hebben
ze de 1e plaats behaald.
Dat betekent dat zij op 8 juni
a.s. opnieuw mogen starten
bij de volgende ronde van
dit landelijke toernooi. Heel
veel succes dames, voor
ons zijn jullie nu al
topperssssss.

AGENDA
Do. 26 en vrij. 27 mei Hemelvaartvakantie, we zien de kinderen weer op maandag 30 mei a.s.
Ma. 30 mei Schoolfotograaf.
Ma. 6 juni Pinksteren, de kinderen zijn vrij.

BIJLAGE
● Flyer Bleu Hitters voorkant -en achterkant (Informatie over de honkbalvereniging)
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