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SCHADUWDOEKEN
De kinderen en wij zijn zoooooo blij met de schaduwdoeken! Eindelijk zijn de palen geleverd
en de zeilen bevestigd boven de zandbakken. En er komt een schaduwdoek boven de glijbaan
bij de kinderopvang. Het is niet alleen heerlijk, omdat kinderen nu onbekommerd uit de zon in
de zandbak kunnen spelen, maar zij kunnen ook op meer plekken chillen in de schaduw. Zoals
te zien op de onderstaande foto. En wij zijn wellicht bevooroordeeld, maar we vinden dat het
gezellig oogt op het plein met de houten palen en doeken.

BIBLIOTHEEK BEZOEK kleuters
Helaas kon het bezoek van de kleuters aan de bibliotheek afgelopen woensdag niet doorgaan.
Wij begrijpen dat u als ouder verplichtingen heeft aan uw werkgever of anderszins. Graag
roepen wij hier op om creatief met ons mee te denken als we hulp nodig hebben in de vorm
van vervoer met de auto. Wellicht kent u iemand, de buurman, opa of oma, een vriend of
vriendin etc. die wel in de gelegenheid is om een groepje kinderen weg te breng of op te halen
of beide voor een excursie. Samen moet dat ons lukken. We zullen in de toekomst dit soort
vragen zo snel mogelijk aan alle ouders vragen ipv alleen aan ouders van betreffende groep.
Dank voor uw medewerking.
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TINY FOREST
Vandaag is er opnieuw contact geweest met IVN. De leerlingenraad
heeft vorige week  een schets gemaakt van hoe zij vinden dat de
plattegrond van het bosje eruit moet komen te zien. Dit is doorgegeven
aan de medewerker van IVN. Een hovenier gaat hier een professionele
werktekening van maken, die gedeeld wordt met school.
Zo komt het realiseren van het Tiny Forest steeds dichterbij. Een mini natuurgebied in de wijk
in Maasdam waar we samen voor zorgen en prettig in kunnen verblijven of spelen. Ook dat is
burgerschap. Samen zorgen voor een fijne leefomgeving, met respect voor de natuur.

SCHOOLKAMP groep 7 en 8
Vol verwachting klopt ons hart…. Na 2 lange
jaren mochten we weer met de kinderen op
kamp. Dus afgelopen maandag vertrok de bus
met de leerlingen van groep 7 en 8 naar Burgh
Haamstede. Het was heeeel spannend, maar
ook heeeel leuk. Er waren verrassingen,
overwinningen, optredens, verdrietjes, er was
doorzettingsvermogen, saamhorigheid, maar
bovenal was iedereen blij om met elkaar zonder de eigen ouders vriendjes en vriendinnetjes te
zijn op een plek die je niet kent onder leiding van je juffen met hulp van enkele ouders. De
kinderen van groep 7 kijken nu al uit naar het kamp volgend schooljaar en de kinderen van
groep 8 kijken uit naar de musical. De volgende bijzondere groep 8 activiteit.

LEERORKEST
Dinsdagavond 14 juni j.l. was er een
muziekuitvoering van groep 5/6 in
samenwerking met Maasmuziek in De 3 Lelies.
Het was een groot succes. Het is haast
onvoorstelbaar hoe kinderen die voorheen nog
nooit een muziekinstrument aangeraakt hebben,
nu samen met anderen muziek maken.
Kinderen bespeelden trompet, piano, drums,
etc. Volgend schooljaar weer !!!!
Veel dank aan de leden van Maasmuziek die
zich inzetten om onze kinderen te
enthousiasmeren voor muziek.

AGENDA
Di. 21 juni Schoolreis gr. 3 t/m 6
Vr. 24 juni Schoolreis gr. 1 en 2
Wo. 29 juni Juffendag; Alle juffen van de Pijler vieren die dag hun verjaardag op school. Wat
een feest!
Ma. 27 juni t/m vr. 1 juli Laatste ronde rapportgesprekken.
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