Nieuwsbrief 31

IKC de Pijler

003-06-2022 t/m 10-06-2022

‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
MOESTUINTJES
Vorig schooljaar hebben alle groepen een vierkante meter tuin gekregen van st. Groei en
Bloei. Onlangs heeft opa Koos de tuintjes weer gebruiksklaar gemaakt. De leerkrachten
kunnen nu met de kinderen aan de slag om de tuintjes in te zaaien. Zodat het proces van
zaadje tot plant van nabij gevolgd kan worden. Sommige tuintjes zien er al heel fleurig uit.
Ook de borders aan de voorkant groeien gestaag, waardoor er een zachte, groene
onderbreking tussen de rode stenen van de muur en de rode tegels op het plein ontstaat.

GOEDE DOELEN ACTIE
Jaarlijks hebben we op IKC de Pijler aandacht voor een goed doel. We vinden het belangrijk
dat kinderen aandacht hebben voor anderen die hulp nodig hebben in onze samenleving.
Dit keer organiseren we een inzamelingsactie van 7 t/m 10 juni a.s. voor de voedselbank
Hoeksche Waard. Kinderen zamelen voedsel in en nemen dat mee naar school. Daar wordt
het door de kinderen zelf in kratten gedaan en op 10 juni worden die officieel overgedragen
aan de voedselbank. Medewerkers komen de boodschappen ophalen op school. De
voedselbank zal er zorg voor dragen dat de goederen op de juiste plek terecht komen.
Juf Marjolein is vrijwilligster bij de voedselbank. Zij zal de kinderen informeren over het werk
van de voedselbank en daarmee de kinderen enthousiasmeren
zoveel mogelijk goederen in te zamelen. 30 mei j.l. heeft u een
schoudercom ontvangen met meer informatie over aan welke
zaken u kunt denken. Meer informatie via
www.voedselbankhoekschewaard.nl
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LEESPLEZIER!
Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Wie niet of niet goed kan lezen
gaat met een achterstand de maatschappij in. Als je iets leuk vindt doe je het graag en leer je
het beter, want oefen je vaker. Het is immers leuk!
Wellicht helpt het uw kinderen thuis vaker te lezen door onderstaande tekst, geïnspireerd op
het nummer Leef van André Hazes. Veel zing- en leesplezier ;-)

LEES!
Alsof het je laatste boek is
LEES!
Alsof de wereld niet bestaat
LEES!
Omdat het nooit genoeg is
LEES!
Lees alles wat je kan!
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AVOND4DAAGSE
Aankomende week is het weer zover. De
avond4daagse gaat weer van start! We weten dat
verschillende kinderen van ons IKC meelopen met
hun ouders/gezin of met een vereniging/club.
Natuurlijk delen we weer iets uit ter aanmoediging.
Dat doen we op woensdagavond 8 juni a.s., dan
komt de route langs de bushalte aan de 'sGravendeelse weg in Maasdam. We kijken naar
iedereen uit met onze groentjes;-)

HUWELIJK JUF TESSA
Hoe leuk is dat, er gaat een juf trouwen!
Op vrijdag 1 juli a.s. treed juf Tessa in het huwelijk met haar
Tim.
De kinderen uit haar groep zijn uitgenodigd bij de ceremonie
aanwezig te zijn. We gunnen het haar en Tim dat alle kinderen
erbij kunnen zijn. Juf Stefany, Marjolein, Astrid, Suzanne,
Karlijn en Anja zijn ook aanwezig om de kinderen die middag te
begeleiden. Ook wij hebben enorm veel zin in deze feestelijke
dag. ‘s Avonds feest het gehele team mee.

VORMINGSONDERWIJS
In groep 5 t/m 8 worden protestant christelijke lessen aangeboden. Juf Sonja van Leeuwen
geeft deze lessen. Zij schrijft met regelmaat een stukje hierover in deze Nieuwsbrief.
Donderdagmiddag 9 juni a.s. brengt zij met de kinderen die de lessen bij haar volgen, een
bezoek aan de kerk in Maasdam.

AGENDA
Ma. 6 juni Pinksteren, de kinderen zijn vrij. Graag tot dinsdag 7 juni a.s.
Wo. 8 juni Techniekdag met een voorstelling voor gr. 4 en 7 van Mad Science, de volgende
ronde schoolvoetbal voor de meiden en ‘s avonds uitdelen lekkers aan de kinderen langs de
route van de avond4daagse.
Do. 9 juni Praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 8 en de kinderen die vormingsonderwijs
volgen bezoeken de kerk in Maasdam.

BIJLAGE
●
●

Uitnodiging voor een voorstelling van Studio Gwendolyn, waaraan kinderen uit
verschillende groepen van IKC de Pijler deelnemen.
Flyer open dag BMX club
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