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NIEUWE REKENMETHODE

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode, te weten Getal en Ruimte Junior.
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Getal &
Ruimte Junior gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één
onderwerp en duidelijke en altijd werkende strategieën. Elke dag is er tijd voor
automatiseren en memoriseren. Hierboven ziet u de leerlingen van groep 7/8 aan het werk.

Kinderen krijgen dagelijks instructie en gaan in
kleine stapjes van oefenen naar toepassen.
Elke week wordt na het ophalen van de
voorkennis veel aandacht aan de strategie
besteed. Zo kunnen kinderen zich de
rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze
gaan toepassen. Met aandacht, zelfvertrouwen
en eigenaarschap kom je verder.

In de methode Getal & Ruimte Junior staan bij de
lessen speltips opgenomen. Door deze activiteiten
in groep 3 in te zetten wordt de overgang van
groep 2 naar groep 3 kleiner gemaakt. Ook
stimuleren ze het actief rekenonderwijs. We geven
de kinderen hiermee een stevige rekenbasis.

Hiernaast ziet u hoeveel plezier de kinderen van
groep 3 hebben met het uitvoeren van de speltips.
Deze speltips worden bij alle groepen gegeven.
Bewegend leren als onderdeel van de methode.
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SCHOOLBRENGWEEK 2022
Van maandag a.s. 12 tot en met vrijdag 16 september 2022 doen we mee
aan de schoolbrengweek van School op SEEF. In de klas besteden we elke
dag aandacht aan veilig en gezond verkeersgedrag. We houden dagelijks bij
hoe de kinderen naar school komen.
We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen lopend of met de fiets komen. Het is
gezond om te bewegen en goed voor de leerprestaties van kinderen. Bovendien kan de
school waar de meeste kinderen lopend of met de fiets naar school komen een leuke prijs
winnen!
We zoeken ook nog steeds een nieuwe verkeersouder!!!! Heeft u interesse stuur dan een
bericht via Schoudercom naar juf Suzanne van der Meijden.

BERICHTJES VAN DE KINDEROPVANG
Hiernaast ziet u de appelboom van de
kinderopvanggroep. Elke ochtend gaan de
kinderen samen met de pm'ers kijken welke
kinderen er zijn. Vervolgens mogen de kinderen
hun eigen appel in de appelboom hangen.
Hiernaast ziet u de gevulde boom met appeltjes.

Hierboven ziet u de peuters samen met Puk en juf Sylvana knutselen voor het nieuwe
thema: Welkom Puk.

TOEZICHT BUITEN SPELEN
We zijn ook nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen met het toezicht op de
kinderen tijdens het buitenspelen van 12.15 tot 12.45 uur. M.n. op dinsdag is het lastig het
rooster compleet te krijgen indien er iemand van de huidige krachten uitvalt. Wilt u aub
eens navraag doen bij vrienden, bekenden of er iemand is die, al is het maar een keertje,
ons uit de brand zou willen helpen. De vergoeding is €  5,- per keer. Meer info bij juf Anja.
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VERTROUWENSPERSOON
Op IKC de Pijler werken en zijn we SNOR met elkaar. Daar
hoort ook bij dat je op school altijd terecht kunt met vragen of
problemen. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook
voor de leerkrachten en ouders. Bij ons op school zijn wij, juf Leontien en juf Chantal, de
vertrouwenspersonen. Vorig schooljaar hebben wij ons voorgesteld aan de leerlingen.
Hierbij zijn we met de klassen in gesprek gegaan en hebben we gesproken over wat een
vertrouwenspersoon is en doet. Ook hebben we gesproken over op welke manier ze
contact met ons kunnen opnemen om een gesprek aan te gaan. Dit heeft ons veel
informatie gegeven.
Voor de herfstvakantie zullen we de leerlingen herinneren aan onze taak als
vertrouwenspersoon. We laten dan meteen weten wanneer we beschikbaar zijn en hoe ze
ons kunnen bereiken. Indien een ouder met een van ons in gesprek wilt, kunt u mailen of
bellen na schooltijd.

De vertrouwenspersonen houden zich vooral bezig met klachten over ongewenst gedrag.
Hiermee bedoelen we ongewenste aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en/of
non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Daarnaast zijn we er
natuurlijk ook voor kinderen die (tijdelijk) niet lekker in hun vel zitten door bijvoorbeeld een
gebeurtenis op school of thuis. We bieden veiligheid, vertrouwen en vooral een luisterend
oor.

GOUDEN WEKEN
De eerste weken van het schooljaar ‘de Gouden Weken’ zijn bepalend voor het creëren van
een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. In deze
periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. De leraar speelt in deze
fase een belangrijke rol. Hoe maak je nu samen met kinderen een goede start van het
schooljaar? En hoe stimuleer je een positieve groepsvorming waar je een jaar lang plezier
van hebt? De leerkrachten zijn druk bezig met gouden weken activiteiten. Vraagt u gerust
na bij uw kind, wat het daarvan vindt of hoe het die ervaart. Daardoor worden ze nog
effectiever.

TIPS/TOPS WELKOMSTGESPREKKEN
Afgelopen week hebben we velen van u begroet tijdens de welkomstbijeenkomsten in de
groepen. Verschillende ouders heb ik al gesproken, maar ik hoor u graag allemaal. Om
ervoor te zorgen dat we verwachtingen goed op elkaar afstemmen vind ik het prettig te
horen wat u van deze nieuwe opzet vond, qua inhoud, tijdstip, lay-out en alles wat u nog
meer bedenkt. Vast hartelijk bedankt voor uw feedback, met vriendelijke groet, Anja.
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HOEKSCHE WAARD ACTIEF
De Nationale Sportweek komt eraan. Van 16 t/m 25 sept. staat
Nederland in het teken van sport en bewegen. Vanuit Hoeksche
Waard Actief willen we daar ook aandacht aan besteden. In de
nieuwsbrief die we gedeeld hebben via social media stond al het
één en ander en bij deze willen we één activiteit extra uitlichten.
Kies je sport
Wij hebben een strippenkaart gemaakt voor kinderen om een
nieuwe/andere sport uit te proberen tijdens de Nationale
Sportweek. Basisschoolkinderen kunnen met de strippenkaart verschillende sporten gaan
ontdekken bij verschillende aanbieders in de Hoeksche Waard (kijk voor een compleet
overzicht op onze website). Door van tevoren contact op te nemen met de aanbieder, kan
er een proefles ingepland worden. Je krijgt na de proefles een stempel/handtekening van
de gewenste sportaanbieder. Bij een volle strippenkaart is een mooi sportpakket te winnen.
Je kan een foto van de volle strippenkaart t/m eind september insturen naar
info@hoekschewaardactief.nl. De strippenkaart vindt u in de bijlage. Desgewenst kan deze
uitgeprint worden op school.

ADRESSEN/AVG/ALLERGIEËN LIJST
Denkt u aan het inleveren van de lijst 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
Week 12 t/m 16 sept. School op Seef breng
week.
Vr. 16 sept. Indiëherdenking gr. 7 en 8
Let op: ma. 19 sept. Studiedag onderwijs,
leerlingen vrij, kinderopvang is open.
Wo. 28 sept. BOEKENMARKT, meer
informatie volgt.
Do. 3 nov. Plantdag Tiny Forest!!!

Hierboven ziet u een mooi voorbeeld van het IKC in de praktijk, kinderen van de
kinderopvang lopen binnen in een kleutergroep, gaan zitten en doen mee. Hoe leuk!
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