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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’
JUFFENDAG
Alle juffen van de Pijler vierden afgelopen woensdag hun verjaardag op school. De kinderen
van de opvang deden uiteraard mee. Ook zij smulden van de traktatie van de juffen, een
lekkere versierde eierkoek. De juffen zijn ontzettend verwend en willen graag alle ouders
bedanken voor de lieve opmerkingen, tekeningen, kaarten, knuffels en cadeautjes.

ONTWIKKELINGEN 2022-2023
Volgend schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode, Getal en Ruimte junior. Dit
nadat we met het gehele team zorgvuldig hebben besproken hoe wij goed rekenonderwijs
zien. En vervolgens uitgeprobeerd hebben welke methode daar het beste bij past. Om ervoor
te zorgen dat de kinderen volgend schooljaar goed kunnen starten zijn we nu al bezig met het
opstapprogramma. We werken de laatste 2 weken niet meer met de oude methode. Het kan
zijn dat de leerkracht nu een punt minder heeft om het gemiddelde van uw kind te berekenen
voor het rapport en dat een werkboekje mee naar huis komt dat niet helemaal is afgewerkt.
We vinden een zorgvuldige start, waarmee we het jaar aftrappen belangrijker in deze.
Naast een nieuwe rekenmethode starten we ook met een nieuw leerlingvolgsysteem. We
stoppen met Cito en starten met IEP. IEP is een leerlingvolgsysteem wat het kind volgt in zijn
brede ontwikkeling. Volgend jaar zullen we hierover uitgebreider informeren.
Nu juf Sandra afscheid van ons neemt en we geen IBer hebben, gaan we werken met een IB
team. Dit team wordt gedurende het schooljaar begeleid door een externe met expertise op
gebied van IBwerk, Vivian van Alem. U kunt dezelfde kwaliteit van begeleiding verwachten van
ons team, dat bestaat uit juf Annemarie/Rianne voor groep 6, 7 en 8. Juf Leontien voor groep
3, 4 en 5 en juf Marjolein voor groep 1 en 2. Juf Sandra zorgt voor de overdracht van de
kinderen die nu in beeld zijn bij IB en zal betreffende ouders informeren wie volgend jaar hun
aanspreekpunt wordt. Het team komt regelmatig bij elkaar om taken en rollen af te stemmen.
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TALENTLESSEN
Dit jaar zijn leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag gegaan met de lessenserie ‘talentgericht
leren leren’. Hierdoor hebben zij onder meer geleerd wat hun talenten zijn. Zo hebben
leerlingen ontdekt waar zij energie van krijgen en hoe zij deze talenten, zoals bijvoorbeeld ‘het
talent van de mooimaker’ of ‘het talent van de kennisspons’, kunnen inzetten om handiger te
leren.
Door het tekenen van de eigen leerkuil (hoe werkt het bij jou wanneer je iets gaat leren wat je
nog niet kunt) en het bedenken van manieren om ‘jezelf aan te zetten’, oftewel vanuit een
groeimindset te leren werken, kunnen leerlingen nu al sneller bedenken hoe zij kunnen
doorzetten op momenten dat leren even een uitdaging is. En dat deze uitdaging ook echt hoort
bij nieuwe dingen leren.
Vervolgens zijn leerlingen aan de slag gegaan met manieren om nóg handiger te leren. Zo
hebben leerlingen onder meer geleerd hoe zij een mindmap kunnen maken en wat manieren
zijn om informatie van het
kortetermijngeheugen naar het lange termijn
geheugen te krijgen. Op deze manier zijn
leerlingen niet alleen handiger in het leren op
de basisschool, maar zijn zij ook al beter
voorbereid op de uiteindelijke overstap naar
het voortgezet onderwijs.
Heeft u hier al meer over gehoord thuis? Of
wilt u graag meer weten over hoe u deze
talenten kunt (h)erkennen bij uw kind.
Komend schooljaar hopen wij een vervolg te
geven aan deze lessen en zullen wij ook een
informatiemoment voor ouders organiseren.

HOEKSCHE WAARD ACTIEF
Summer Camp:
Van 12 t/m 14 juli kunnen kinderen van 7 t/m 12 jaar zich inschrijven om mee te doen. Drie
dagen vol sport, cultuur en plezier. Er zijn verschillende activiteiten i.s.m. diverse aanbieders
en we maken ook gebruik van de faciliteiten op het Recreatieoord Binnenmaas. Aangezien
daar het Summer Camp plaatsvindt. Aanmelden en
meer informatie, zie:
www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten.

ATTENTIE AVOND4DAAGSE
De school heeft van een medewerker van de avond4daagse kaartjes gekregen voor alle
kinderen, waarmee zij bij de HEMA iets lekkers konden halen. Helaas wist de Hema hier niets
van en heeft de kaartjes ongeldig verklaard, begrijpen wij van ouders die met hun kind het
kaartje wilden inwisselen. Bij deze de vraag of u het kaartje weg wilt gooien. Een volgend keer
zullen wij niet zomaar zaken aannemen, maar zorgvuldig navragen wat precies de bedoeling is.
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NIEUWS van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Beste ouder(s) / verzorgende(n) van de kinderen van De Pijler,
Vanuit de MR informeren wij jullie graag over een aantal zaken. Zo is er onlangs een ouderavond
geweest die in het teken stond van 'ouderbetrokkenheid' en daarnaast is het weer even geleden dat
jullie van ons gehoord hebben waar we nu eigenlijk mee bezig zijn geweest de laatste tijd.
Eerst een terugkoppeling over de ouderavond en het vervolg daarop. Voorafgaand aan de ouderavond
heeft de MR al enkele aanbevelingen gedaan aan de directie en de leerkrachten t.a.v. het informeren
van ouders over de voortgang van hun kind. Zo is er aanbevolen om binnen het team van leerkrachten
meer afstemming te zoeken over het delen van informatie over de kinderen. De leerkracht zal per nieuw
thema een korte update naar ouders sturen zodat helder wordt waar het kind in die periode mee bezig
is. Ook zal er tijdens het welkomstgesprek aan het begin van het jaar actief gevraagd worden aan
ouders waar behoefte aan is. Want communiceren werkt twee kanten op; ook u als ouder kunt invloed
hebben op de manier waarop u geïnformeerd wordt over de voortgang van uw kind.
Tijdens de ouderavond is verder doorgepraat over dit thema. Ook hier werd door de ouders benoemd
dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt daar waar het gaat om 'ouderbetrokkenheid'. In
kleinere groepen werden verschillende stellingen behandeld en werd doorgevraagd op wat ouders
belangrijk vinden. Een idee dat op kwam is om een groepsapp aan te maken als ouders onderling van
de groep waar het kind in zit. Onlangs werd dit in de praktijk al toegepast bij de ouders van de kinderen
uit groep 3 / 4 tijdens de schoolreis en dit werkte super! De thuisblijvende ouders kregen informatie over
de dag toegestuurd en werden via een live locatie op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop de bus
weer terug kwam op school. Een ander voorstel die avond was ook om iets te organiseren voor ouders
om andere ouders te leren kennen; een soort kennismaking aan het begin van het schooljaar. Zo wordt
de drempel verlaagd om elkaar te informeren of te bevragen op onderwerpen die de hele klas aan
gaan.
Tot slot werden er nog enkele aanvullende aanbevelingen gedaan die de MR graag nog door zal geven
aan de directie en leerkrachten. Zoals het delen van bepaalde resultaten (o.a. observaties) voorafgaand
aan een rapportgesprek zodat ouders zich vooraf iets meer kunnen voorbereiden op een gesprek en
het regelmatig communiceren over de mogelijkheid op inloop momenten. Dit kan namelijk iedere dag na
schooltijd, ook als de deur nog op slot zit. Gewoon even aanbellen :-).
De MR is het afgelopen jaar daarnaast nog met heel veel andere zaken bezig geweest. Zo kijken we
mee bij het opstellen van de jaargids en het jaarplan, waarvoor ook onze instemming nodig is. Ook
heeft de MR op verzoek van ouders het beleid rondom het inschakelen van externe hulp onder de loep
genomen, wat heeft geleid tot een verduidelijking van het proces. En de MR is meegenomen in een
aantal ontwikkelingen die nog op stapel staan, zoals het 'Tiny Forest' en een nieuw registratiemiddel.
Kortom, een vruchtbaar jaar. Heeft u als ouder de behoefte om zaken aan te kaarten bij de MR? Laat
het ons gerust weten!
Groet vanuit de MR: Tessa en Rianne (personeelsgeleding), Judith en Renske (oudergeleding)

OUDERBEDANKJE
Ook dit jaar willen we graag alle ouders bedanken voor de geboden hulp op school of thuis
aan uw kind, toen er weer thuis gewerkt moest worden vanwege corona gerelateerd verzuim.
Daarom krijgen alle oudste kinderen op school uit het gezin donderdagmiddag een kleine
attentie mee naar huis. Het is een klein gebaar, maar het betekent heel veel voor school dat u
fijn met ons samenwerkt. Heel hartelijk bedankt daarvoor.
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HUWELIJK JUF TESSA
Vandaag is juf Tessa in het huwelijk getreden met haar Tim.
De kinderen uit haar groep waren bij de ceremonie
aanwezig. Ze hebben genoten. Het was een mooie dag.

ZOMERPROGRAMMA DE HOEKSCHE SCHOOL KINDEROPVANG
Beste ouders,
Onze GAAV! medewerkers hebben voor de zomervakantie feestelijk programma gemaakt. Het
is een programma vol activiteiten voor jong en oud. Wilt u ze de mooiste tijd van hun leven
geven aankomende vakantie?
Geef uw kind/kinderen dan snel op via het inschrijfformulier die al eerder op de website is
verschenen. In onderstaande link kunt u het programma bekijken:
Summer Party

AGENDA
Ma. 4 juli Laatste rapport mee en Musical
groep 8.
Di. 5 juli OM 14.00 uur nemen we afscheid
van groep 8. Het is leuk dat er veel ouders
met familie aanwezig is voor de kinderen.
Do. 7 juli 11.00-12.00 Kennismakingsuurtje
voor de kinderen met de nieuwe juf en
bedankje mee voor de ouders.
Vr. 8 juli Alle kinderen hebben om 12.00 uur
Zomervakantie!!!!!!!!!!!!!!
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