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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
SCHOOLREIZENWEEK
De groepen 3 t/m 6 zijn afgelopen dinsdag naar Duinrell geweest en hadden een heerlijke dag
daar. De groepen 1/2 zijn vandaag naar de Speeltuin in Oud Beijerland geweest. Wat een feest.
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INSPECTIEBEZOEK
Op 23 juni a.s. bezochten de heer Molenaar en mevr. Wolleswinkel, inspecteurs van het
onderwijs, IKC de Pijler in het kader van een verificatieonderzoek naar aanleiding van het
bezoek aan het bestuur op 30 mei j.l.
De inspecteurs wilden graag zien wat IKC de Pijler biedt in het kader van IKC ontwikkeling en
met name de doorgaande lijn in bijvoorbeeld Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE).
Daarbij hebben ze gekeken naar het aangebodene bij de 2 kinderopvang groepen, men.
Molenaar met Anja bij de peuterspeelzaalgroep en mevr. Wolleswinkel met Esther bij de
kinderopvanggroep. Vervolgens zijn ze overgestoken naar de kleutergroepen.
Na die observaties hebben Esther en Anja vragen beantwoord over wat de inspecteurs gezien
hadden en vervolgens is men. Molenaar in gesprek gegaan met de leerkrachten en mevr.
Wolleswinkel met de pm’ers.
Na die gesprekken zijn Sandra en Anja weer uitgenodigd om de laatste vragen, die voort
kwamen uit de gesprekken n.a.v. de observaties, te beantwoorden.
Kortom men verifieerde vooral en was erg geïnteresseerd in hoe we tot hier zijn gekomen en
wat onze ambities zijn. Zij waren positief over de gehele gang van zaken en ons IKC.
Hun conclusie was dat we met recht zeggen: ‘Met plezier naar de
Pijler, want daar zit het wel SNOR’.
Wij zijn hier bijzonder trots op!

RAPPORTMAPPEN en RAPPORTGESPREKKEN
Graag maandag a.s. de rapportmappen mee naar school geven zodat de juffen deze weer
voor de laatste keer dit schooljaar in orde kunnen maken. Op maandag 4 juli a.s. gaat het
laatste rapport al weer mee!
Volgende week is de laatste ronde uit de officiële gesprekkencyclus met ouders. De
leerkrachten zullen hiervoor ouders uitnodigen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen, maar wel
graag het schooljaar in een gesprek met de leerkracht willen afronden, kunt u zelf een
afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

STUDIEDAGEN 2022-2023
In de MR vergadering van dinsdag is besloten volgend schooljaar 2 studiedagen te plannen op
maandag 19 september en dinsdag 6 december. De kinderen van onderwijs zijn die dagen vrij.

AGENDA
Wo. 29 juni Alle juffen van de Pijler vieren op deze juffendag hun verjaardag op school. De
kinderen hoeven die dag geen pauzehap mee te nemen. De juffen zorgen overal voor. Alle
juffen zullen (deels) aanwezig zijn. En meester Jirre heeft met de kinderen een verrassing
ingeoefend. Dat wordt een heerlijk feest.
Ma. 27 juni t/m vr. 1 juli Laatste ronde rapportgesprekken
Ma. 4 juli Laatste rapport mee en Musical groep 8
Di. 5 juli Afscheid van groep 8
Do. 7 juli 11.00-12.00 Kennismakingsuurtje voor de kinderen met de nieuwe juf
Vr. 8 juli Alle kinderen hebben om 12.00 uur Zomervakantie!!!!!!!!!!!!!!
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