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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
TECHNIEKDAG
Van jongs af aan brengen we de kinderen van het IKC in aanraking met techniek. Dat gebeurt
door het reguliere onderwijsaanbod, in groepen met assistentie van opa Koos, maar ook op de
techniekdag. Op die dag ligt de nádruk op het techniek aanbod. Dat betekent niet dat de
kinderen de hele dag technieklessen volgen, maar wel dat er in één les specifiek aandacht is
voor een techniek die nieuw is voor de kinderen. Op die dag volgen de groepen 4 en 7 een les
van Mad Science. De andere groepen krijgen techniek aangeboden door de eigen leerkracht.

BEDANKBARBECUE
Afgelopen vrijdagavond heeft het team van IKC de Pijler de ouders van de OR en (G)MR bedankt voor
hun inzet gedurende het afgelopen jaar door het aanbieden van een barbecue. Zonder de hulp en
inbreng van de ouders kan het IKC niet bestaan. We hebben Joyce de
Ruiter hartelijk bedankt voor haar inzet. Zij heeft na jaren afscheid
genomen van de verplichtingen die de ouderraad met zich meebrengt,
maar wil graag blijven helpen waar kan. Uiteraard bedanken wij alle
ouders voor hun hulp het afgelopen jaar. Dat doen wij op
donderdagmiddag 7 juli a.s. middels een attentie.
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GROEPSVERDELING 2022-2023
Volgend jaar ziet de groepsverdeling er als volgt uit:
Schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2022-2023

gr. 1/2a

juf Marjolein en juf Astrid

blijft

gr. 1/2a

juf Stefany en juf Astrid (wo.do.vr.)

gr. 1/2b

juf Tessa en juf Stefany

blijft

gr. 1/2b

juf Tessa en op wo. juf Marjolein

groep 2 kinderen uit 1/2a en b

wordt

gr. 3

juf Suzanne en op vr. juf Leontien

gr. 3/4

juf Leontien en juf Suzanne

wordt

gr. 4/5

juf Clarens en op wo. juf Mirjam

gr. 5/6

juf Chantal en juf Mirjam

wordt

gr. 6/7

juf Chantal en juf Karlijn (wo. do.)

gr. 6/7

juf Rianne en juf Karlijn

wordt

gr. 7/8

juf Annemarie en juf Rianne
(di.do.vr.)

Juf Sandra neemt afscheid van het IB werk en daarmee helaas ook afscheid van onze school.
Het IB werk wordt volgend schooljaar uitgevoerd door een IB team, bestaande uit juf
Annemarie, juf Leontien, juf Marjolein en juf Rianne. Deze collega’s zijn uiterst gemotiveerd
om de coördinatie van de zorg op de Pijler op zich te nemen. We krijgen daarbij begeleiding
van Vivian van Alem en Marald Mens. Uiteraard houden we u op de hoogte van de precieze
aanpak van dit IB team. De werkwijze verandert niet, het werk wordt gedaan door meerdere
personen.
Zoals altijd blijft de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt voor u als ouder, indien u zorg,
hulp of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind. De IBer ondersteunt de
groepsleerkracht bij het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

VOEDSELBANK
De kinderen van de Pijler
hebben een sterk staaltje
burgerschap laten zien, door
hun best te doen goederen
in te zamelen voor de
voedselbank Hoeksche
Waard. Hartelijk dank
iedereen! #SNOR
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PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Op donderdagochtend j.l. zijn de leerlingen uit
groep 7 en 8 o.l.v. juf Rianne en juf Mirjam naar
Puttershoek gefietst voor het praktisch
verkeersexamen. We duimen dat alle kinderen
het examen goed afgelegd hebben.

VORMINGSONDERWIJS
Donderdag 9 juni zijn we, met alle kinderen die
GVO volgen, naar de kerk geweest. Dominee
van de Graaf en de koster waren daar. Eerst
heb ik het Pinksterverhaal verteld omdat met
Pinksteren de eerste kerk ontstond. Daarna
kregen alle kinderen 3 foto’s van details in het
kerkgebouw. Ze moesten speuren waar ze dit
detail zagen in het gebouw. Toen gaven de
dominee en de koster een rondleiding door het
gebouw. We mochten even op de preekstoel
staan, op het orgel spelen en zelfs een kaarsje
aansteken voor iemand. We hebben er 1 voor
juf Annemarie aangestoken en voor nog veel
meer mensen die ziek zijn of die we missen.
We sloten de excursie af met een glas
limonade en een
lekker snoepje.
Sonja van
Leeuwen,
GVO-docent

AGENDA
Ma. 13 t/m wo. 15 juni Schoolkamp gr. 7 en 8
Di.avond 14 juni Muziekuitvoering van groep 5/6 met
Maasmuziek in De 3 Lelies
Di. 21 juni Schoolreis gr. 3 t/m 6
Vr. 24 juni Schoolreis gr. 1/2
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