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want want daar zit het wel SNOR’

DE EERSTE WEEK ZIT EROP!
Inmiddels zijn we een week op weg in het nieuwe schooljaar. Sommige dingen zijn vertrouwd
voor u, uw kinderen en het team en er zijn ook wat dingen anders. Bijvoorbeeld het naar
binnen en buiten gaan voor de kinderen die nu in groep 3 zitten. Zij gebruiken m.i.v het huidige
schooljaar de achteringang en daar voelt het minder bekend en vertrouwd. Gelukkig staat er
altijd een leerkracht buiten om de kinderen die dat spannend vinden te helpen en begeleiden.
En ouders mogen ook aan de achterkant tot aan de deur meelopen natuurlijk.
De interne begeleiding is dit schooljaar niet meer in handen van 1 persoon maar van
meerdere. Dat maakt dat we de continuïteit van de zorg beter kunnen waarborgen. Juf
Marjolein, juf Leontien en juf Annemarie maken deel uit van het IB team.
Het IB team, is conform de werkwijze van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard
waarvan IKC de Pijler deel uitmaakt, in de eerste plaats ter ondersteuning van de leerkracht,

indien zij handelingsverlegen
is. De leerkracht blijft voor u
als ouder degene die u
aanspreekt indien u zorg heeft
over uw kind. Wat dat betreft
verandert er niets.
Dit schooljaar gaan we over
naar een nieuw
leerlingvolgsysteem in de
plaats van Cito. De 1e
algemene ouderavond, die u
terug kunt vinden op de
ouderkalender, zal in het teken
staan van ouders informeren
over dit leerlingvolgsysteem.
Daarnaast zijn we gestart met
een nieuwe rekenmethode,
Getal en Ruimte junior. In de
komende weken zal ik u
hierover meer informatie
geven.
Tijdens het
kennismakingsmoment met de
leerkracht en andere ouders in
de klas kunt u de materialen
van deze methode bekijken
om een 1e indruk te krijgen.
Tot slot wenst het IKC team
iedereen een heel fijn
schooljaar toe!
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MAD SCIENCE
Vandaag was Mad Science op bezoek voor
het verzorgen van een spannende kick-off
voor de naschoolse cursus.
Er was rook en vuur tijdens de show. Maar
ook een bladblazer en een onhandige
professor.
Mad Science start op 06-09-2022 een
naschoolse cursus op IKC De Pijler. Alle
kinderen van gr. 1 t/m 8 hebben vandaag een
flyer mee naar huis gekregen om zich in te
schrijven.
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen
aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. Een welkome
afwisseling na een drukke schooldag! Ga elke
les naar huis met leuke gadgets en steek er
ook nog iets van op.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op
school, duren 60 minuten en starten 15
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar
starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe
lessen en gadgets!
https://inschrijven.mad-science.nl

VORMINGSLESSEN
Afgelopen donderdag is Sonja van Leeuwen, de GVO (protestant christelijke) juf gestart. Zij
zal het gehele jaar PC lessen verzorgen. Sonja start volgende week met de kinderen.

Mocht u vorig schooljaar uw kind uit groep 5
t/m 8 niet hebben opgegeven, maar wilt u
wel dat uw kind de vormingslessen PC gaat
volgen, kunt u via schoudercom een
berichtje sturen vóór do. 1 sept. a.s. Uw
kind kan dan alsnog aansluiten.

AFSCHEIDSCADEAU groep 8
Na afloop van de musical van groep 8
kreeg juf Clarens een afscheidscadeau van
de leerlingen. Zij heeft dat cadeau aan de
school geschonken. Wij zijn er super blij
mee. De tegel met de sterren van groep 8
ligt te shinen naast het lokaal van groep 8
bij de achterdeur.
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GOEDE DOELEN ACTIE
Ook dit schooljaar organiseren we weer een goede doelen actie.
Dit jaar doet IKC de Pijler dat samen met Roparun;
Op vrijdag 30 september a.s. organiseert IKC De Pijler samen met
Roparun team, We Move 177, een mini Roparun.
De opbrengst van de sponsorloop is bedoeld voor de Roparun. Het geld gaat naar
hulpmiddelen of een fijne dag uit voor zieke kinderen om even niet aan hun ziek zijn te
hoeven denken.
Binnenkort ontvang u meer informatie. Vr. gr. Roparun team We Move en IKC De Pijler.

WELKOMSTGESPREKKEN NIEUWE OPZET
Vandaag heeft u via schoudercom een bericht
ontvangen over een gewijzigde opzet van de
welkomstgesprekken. Het wordt nu een
welkomstbijeenkomst.
School is van mening dat we een betere relatie op
kunnen bouwen met ouders indien we de
welkomstgesprekken zoals we die gewend waren, te
weten 1 op 1 met ouders een 10-minutengesprek,
niet meer het hoofdbestanddeel laten uitmaken van
de start van de relatie.
In plaats daarvan nodigen we in de ‘week van de welkomstgesprekken' aansluitend aan
schooltijd alle ouders van de groep uit om kennis te komen maken met de leerkracht, de
groep, het onderwijsaanbod en de andere ouders onder het genot van een kopje
koffie/thee. Kinderen erbij mag, is geen verplichting, zij kunnen lekker op het plein spelen.
We plannen 2 groepen per dag i.v.m. broertjes/zusjes.
We verwachten ouders van groep 6/7 en 7/8 op maandag 5 sept.van 14.30 tot 15.30 uur.
We verwachten ouders van groep 1/2a en 1/2b op dinsdag 6 sept. van 14.30 tot 15.30 uur.
We verwachten ouders van groep 3 en 4/5 op donderdag 8 sept. van 14.30 tot 15.30 uur.

De leerkrachten zullen in dit uur het initiatief nemen zich voor te stellen aan de ouders en
ouders ook die gelegenheid bieden, zodat het eerste doel, elkaar beter leren kennen,
gehaald wordt.
Vervolgens zullen leerkrachten natuurlijk een en ander over de praktijk van alledag vertellen
en een Powerpoint met belangrijke praktische zaken laten zien én deze sturen via
schoudercom, opdat deze informatie bij alle ouders komt.
Wat onveranderd blijft is dat er ook 1 op 1 gesprekken zullen zijn. Ouders wordt de
mogelijkheid geboden, maar leerkrachten zullen zelf ook initiatief nemen om met ouders
die dit wel graag wensen een afspraak te maken op korte termijn voor zo'n
start-/welkomstgesprek. Bij groep 8 adviseren wij dit met de leerling erbij.
Wij denken dat dit een mooie stap is richting nog beter contact maken en een fijne relatie
opbouwen met ouders en ouders onderling met elkaar.
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TOEZICHT LUNCHPAUZE KINDEREN
We zijn heel blij met de (oud-) ouders die
dagelijks het toezicht buiten tussen 12.15 en
12.45 uur o.l.v. een leerkracht verzorgen. Echter
dit is een klein clubje en daarmee kwetsbaar.
Het zou heel fijn zijn als meer ouders, buren,
andere bekenden met affiniteit met kinderen
zich op zouden geven om eens een keertje mee
te draaien. Aanwezigheid wordt gevraagd van
12.10 tot 12.50 uur. Er staat een vergoeding van
€ 5,- per keer tegenover.

Als we kwalitatief goed toezicht willen blijven bieden hebben we de hulp van iedereen hard
nodig. U kunt zich opgeven, als is het maar voor een keertje als invalkracht, via juf Anja. U
kunt ook langslopen bij juf Anja voor meer informatie. In gesprek met elkaar kunnen we op
maat ook veel realiseren. Misschien heeft een oom, tante of buurvrouw interesse. Iedereen
is van harte welkom.

AGENDA
Ma. 5, di. 6 en do. 8 sept. Welkomst bijeenkomsten én 1 op 1 gesprekken
Week 12 t/m 16 sept. School op Seef breng week. Meer informatie volgt.
Let op: ma. 19 sept. Studiedag onderwijs, leerlingen vrij, kinderopvang is open
Wo. 28 sept. BOEKENMARKT, meer informatie volgt.

MEDEDELINGEN
● Deze week heeft uw oudste zoon of dochter op ons IKC, de papieren versie van de

jaarkalender en de jaargids meegekregen naar huis. Heeft u deze niet ontvangen,
vraag na bij uw kind of de leerkracht. Er zijn nog exemplaren op school aanwezig.

● De groepsleerkracht onderhoudt de kalender van haar groep op Schoudercom. De
jaarkalender voor alle groepen op Schoudercom wordt de komende weken gevuld,
zodat u ook daar alle bijzondere activiteiten of dagen terug kunt vinden.

● Denkt u aan het invullen en inleveren van de formulieren voor de vrijwillige
ouderbijdrage t.b.v. het continurooster. Hartelijk dank voor uw medewerking.

● Onze start was qua ICT niet helemaal feilloos. We hopen dat de kinderen de
chromebooks m.i.v. volgende week ook weer kunnen gebruiken.

‘Ook in 2022-2023 gaan we
met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
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