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INDIËHERDENKING
Vandaag zijn de leerlingen en leerkrachten van groep 7 en 8 naar
Puttershoek gefietst om daar de herdenking bij te wonen van de
oorlog in Indië. Dat doen de leerlingen, leerkrachten en directie
jaarlijks bij het door het IKC geadopteerde Indië monument. Er wordt
een krans gelegd door de leerkracht en directeur namens het gehele IKC.
Dit schooljaar hebben de leerlingen een gastles gekregen om hen de benodigde voorkennis bij
te brengen, die ervoor zorgt dat de herdenking nog betekenisvoller is voor hen.

BAANOPTIE/VACATURE Toe aan een carrière switch? Pak dan nu je kans!
Wil jij een baan waarin je écht iets kunt betekenen voor de kinderen in de
Hoeksche Waard en ze de mooiste tijd van hun leven bezorgen? Ben je toe aan
een volgende stap in je loopbaan of opnieuw de arbeidsmarkt op? Wil je een fijne
werkomgeving hebben? Overweeg dan een carrière switch naar de kinderopvang!

Zie jij jezelf werken in de kinderopvang? Maar ben je hier nog niet voor gekwalificeerd?
Geen probleem!  In de bijlage vindt je meer informatie of kijk op de website van de
Hoeksche School kinderopvang.
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STUDIE JUF KARLIJN
Mijn naam is Karlijn van den Berg en ondertussen ben ik alweer twee jaar werkzaam op de
Pijler. Naast dat ik dit schooljaar met veel plezier twee dagen voor groep 6/7 sta, volg ik ook
een master aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hier volg ik de opleiding
Orthopedagogiek, waar ik me vooral bezighoud met het diagnosticeren en behandelen van
kinderen met leer- en gedragsproblemen. Sinds dit schooljaar loop ik in het kader van deze
opleiding stage bij 1801: een onderwijsadviesbureau in Zoetermeer.
Een van mijn begeleiders daar, is bezig met haar promotieonderzoek naar dynamisch
testen op het gebied van lezen en spelling. Hiermee wordt het leerpotentieel (wat kan een
kind leren onder ideale omstandigheden) van een leerling getoetst, in plaats van wat een
kind op één bepaald moment laat zien (statisch toetsen).
Ook ik zal, als onderdeel van mijn stage, mee gaan werken aan dit onderzoek. Als gevolg
hiervan kan het zijn dat uw kind gevraagd zal worden deel te nemen aan dit onderzoek.
Deze kinderen zullen dan, onder begeleiding van mij, een aantal opdrachten/testjes
uitvoeren en/of instructie krijgen. Op deze manier kunnen we meten of dynamisch testen
daadwerkelijk beter 'werkt' dan statisch testen en ben ik geholpen bij het afronden van mijn
stage! Mocht u hierover vragen hebben, stuur mij dan gerust een berichtje via
SchouderCom. Groetjes, juf Karlijn

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Per abuis is de optie van 2 x incasseren, te weten in oktober en april, niet aangegeven op het
incassoformulier van de vrijwillige ouderbijdrage. Die optie bestaat echter wel. Mocht u hiervan
gebruik willen maken, dan kunt u dit erbij schrijven op het formulier.
Heeft u het formulier al ingeleverd, kunt u een bericht
sturen naar de penningmeester van de OR via
Schoudercom.
We vinden het heel vervelend dat we u in een lastig
parket hebben gebracht, nu er financieel al zoveel van
u gevraagd wordt door de overheid. Excuses hiervoor.

SCHOOLBRENGWEEK 2022
Zo fijn dat zoveel kinderen en ouders ;-) hun best
hebben gedaan om lopend of fietsend naar school te
komen. Juf Suzanne zal ons volgende week kunnen
laten zien wat de schoolmonitor heeft opgebracht. Wij
zijn in ieder geval trots op iedereen die zijn best heeft
gedaan om het milieu te sparen en de
verkeersveiligheid in acht te nemen.
We zoeken ook nog steeds een nieuwe
verkeersouder!!!! Heeft u interesse stuur dan een
bericht via Schoudercom naar juf Suzanne.
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ALGEMENE OUDERAVOND
Zoals eerder met u gedeeld gaan we met ingang van het huidige schooljaar werken met
een nieuw leerlingvolgsysteem, IEP (inzicht eigen profiel), in de plaats van Cito. Alleen de
huidige leerlingen van groep 8 zullen nog toetsen maken van Cito.
Om ook u goed te informeren over het why, het doel, de consequenties, het hoe, etc., met
andere woorden over wat dit precies betekent voor de kinderen en u hebben we een
algemene ouderavond rondom dit thema georganiseerd. Echter de externe partij kon niet
op de geplande datum. U kunt dus schrappen op uw kalender dinsdag 11 oktober en
toevoegen de algemene ouderavond op woensdag 19 okt a.s. We rekenen op uw komst.
Het geeft veel duidelijkheid aan de voorkant aan u als ouder, voordat de toetsen en
resultaten daarvan t.z.t. bij het 2e rapport met u gedeeld worden.
Schoolmaatschappelijk werk zal die avond ook aanwezig zijn.

VANDALISME
Helaas hebben we opnieuw te maken met vandalisme aan het gebouw en op het plein. Als
we op maandag op school komen vinden we te vaak spullen die kapot gemaakt zijn.
Afgelopen maandag was de hemelwaterafvoer, de tuin van gr. 7 en 8, de buitenkeuken van
de kinderopvang kapotgemaakt en de beugel van de veiligheidstrap van de muur gesloopt.
Dit gaat te ver. Ons prachtige gebouw waar kinderen en leerkrachten met veel plezier in
verblijven verpauperd zo heel snel. Daarom doe ik een oproep aan u, indien u ziet of weet
dat er personen op het plein verblijven in het weekend, belt u aub de politie. Het plein is
verboden voor onbevoegden na schooltijd en in het weekeind. Naast vandalisme plegen ze
dus nog een strafbaar feit. Samen met u hoop ik dat we dit de kop in kunnen drukken. De
politie is op de hoogte en doet wat ze kan.

ICT
We gaan ervan uit dat alle kinderen vanaf volgende week weer kunnen werken op de
chromebooks, nu de problemen daarmee verholpen zijn door Heutink-ICT.

ADRESSEN/AVG/ALLERGIEËN LIJST
Graag ontvangen wij alle lijsten terug, dan weten wij dat er geen wijzigingen zijn. Of we ontvangen
graag een berichtje dat er geen wijzigingen zijn. Hartelijk dank voor uw medewerking.

AGENDA
Vr. 23 sept. Geen nieuwsbrief vanwege afwezigheid directie, eerstvolgende editie op 30-9.
Wo. 28 sept. BOEKENMARKT, gisteren heeft u een scom bericht met informatie gehad.
Vrij. 30 sept. Goede doelen actie IKC.
Di. 4 okt. Café GEZIeN HW bijeenkomst: Alcohol en drugs. Zie flyer in de bijlage.
Wo. 19 okt. Algemene informatieavond over het nieuwe leerlingvolgsysteem IEP.
Do. 3 nov. Plantdag Tiny Forest!!!

Maandag a.s.. Studiedag onderwijs, leerlingen vrij, kinderopvang open.
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