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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’

ALLES-in-1
Zoals u weet werken we met de methode Alles-in-1. Middels deze methode bieden wij de
vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur, techniek, taal en lezen aan onze
kinderen.

Door deze vakken geïntegreerd aan te bieden in projectvorm beklijft de lesstof beter. De
inhoud heeft betekenis omdat alle inhoud gerelateerd is aan het onderwerp van het project.
Hier ziet u de kinderen van groep 7 gezamenlijk, namelijk uit groep 6/7 en ⅞, de introductie
film bekijken van het project Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen.

OPROEP VERKEERSWERKGROEP
Elk schooljaar plannen wij verschillende activiteiten die de
leerlingen van onze school helpen om zich veilig en
verantwoord te gedragen in het verkeer. Dit doen
leerkrachten samen met ouders.
Wij zijn opzoek naar ouders die het leuk vinden om ons
hierbij te helpen!
We overleggen een aantal keer per jaar, bereiden de
activiteiten voor en zorgen er met elkaar voor dat de
activiteiten op een prettige manier verlopen. Zo zorgen we er
samen voor dat de verkeersveiligheid meest optimaal
aangeboden wordt aan de kinderen.

Heb je interesse of vragen stuur dan een bericht via
Schoudercom naar juf Suzanne van der Meijden.
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VERDRIETIG ONGEVAL
Vorig weekend zijn we allemaal verschrikkelijk geschrokken van het
vreselijke ongeval in de Hoeksche Waard. Maandagochtend, maar
ook de rest van de week, zijn we alert geweest op signalen van de
kinderen en/of ouders, opdat we hen konden ondersteunen. Leerkrachten hebben de kinderen en
elkaar goed in de gaten gehouden en ruimte geboden gevoelens over het trieste gebeuren te delen.
De gemeente Hoeksche Waard heeft een week van rouw afgekondigd uit eerbied naar de
overledenen en hun nabestaanden. Het IKC heeft hieraan deelgenomen door het vlagprotocol te
respecteren. De hele week heeft de vlag halfstok gehangen, nu is deze gestreken en dinsdag zal
deze weer gehesen worden.

WELKOMSTGESPREKKEN
Volgende week hopen we vele ouders te zien op het welkomstmoment in de groep van uw kind of
tijdens het welkomstgesprek tussen leerkracht en ouder.
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 ook ouders uitnodigen of hebben dat al gedaan, voor een welkomstgesprek 1
op 1. We nodigen ouders uit ook zelf het initiatief te nemen om zo’n gesprek te plannen met de
leerkracht. Graag tot volgende week!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Vandaag hebben alle leerlingen een incasso formulier meegekregen voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Dit bedrag is gesplitst in een bijdrage voor diverse activiteiten (zoals sinterklaas-,
kerst-, en paasviering, koningsspelen, open podium) en een bedrag voor de schoolreis/het
zomerfeest. De ouderraad gaat zich ook dit jaar weer inspannen om alle activiteiten op een leuke en
feestelijke manier te organiseren samen met de leerkrachten. Mochten er ouders zijn die hierbij
willen helpen, laat het ons weten, want we kunnen altijd hulp gebruiken. Met vriendelijke groet,
Ouderraad de Pijler

ADRESSEN/AVG/ALLERGIËNLIJST
Vandaag heeft uw zoon of dochter een lijst meegekregen waarop u gegevens kunt invullen die
afgelopen schooljaar gewijzigd zijn, waardoor wij de meest recente correcte gegevens hebben,
zodat wij u vlot kunnen bereiken indien nodig.
Daarnaast kunt u op die lijst aangeven of uw kind allergieën heeft én of een foto of filmpje van uw
kind (en op welke media) wel/niet geplaatst mag worden. Door dit zorgvuldig in te vullen en
eventueel aan te vullen waar nodig, helpt uw school de juiste dingen te doen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

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.

BIJLAGE Aanbod Muziekschool 2022-2023
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