
Nieuwsbrief 5

IKC de Pijler
30-09-2022 t/m 07-10-2022

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

GOEDE DOELEN ACTIE
Het IKC team is trots op de kinderen van de Pijler, die maar liefst
samen € 3010,70 hebben opgehaald voor de Roparun i.s.m.
roparunteam We Move. Fantastisch dat we dit met zijn allen voor
elkaar krijgen in een tijd dat veel mensen het financieel zwaar hebben.
De kinderen hebben gerend alsof hun leven er van af hing en ouders kwamen langs om hun
kind aan te moedigen. Albert Heijn Wim Martijn uit Puttershoek heeft ook een duit in het
sponsorzakje gedaan door fruit en iets te drinken te sponsoren voor de kinderen.
Iedereen hartelijk dank voor de inspanning, aanmoediging en We Move voor het
enthousiasme waarmee georganiseerd werd. We kijken terug op een mooi staaltje
burgerschap. We zetten ons onbaatzuchtig in voor een ander. #SNOR

WEEK VAN HET PESTEN
Afgelopen week was de ‘week tegen pesten’.
Nu zijn we hier natuurlijk altijd op tegen maar deze week was een mooie gelegenheid hier
wat extra aandacht aan te besteden. Pesten doen we niet. #SNOR
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SCHOOLBRENGWEEK 2022
In de derde week van september organiseerde School op Seef de
schoolbrengweek. Tijdens de schoolbrengweek bekijken we hoe de kinderen
naar school komen en hoe het schoolbrengweer is. We praten over veilig en
gezond verkeersgedrag en proberen te stimuleren dat de kinderen lopend of
fietsend naar school komen.
Wij hebben gemerkt dat bij mooi weer veel kinderen op de fiets of lopend naar
school komen. Dat is heel fijn!
Bij ons op school worden t.o.v. het landelijk gemiddelde iets meer kinderen
met de auto naar school gebracht. Veel ouders die kinderen met de auto naar
school brengen, gaan daarna meteen door naar hun werk. Ook wonen sommige kinderen best ver
bij school vandaan, waardoor ze niet lopend naar school kunnen. We zijn trots op iedereen die zijn
best heeft gedaan een steentje bij te dragen aan een veilige en milieubewuste samenleving.

KINDERBOEKENMARKT

Afgelopen woensdag hebben we een hele gezellige boekenmarkt gehad. Uiteraard weer
i.s.m kinderboekenwinkel de Giraf uit Dordrecht. We hadden een fijne opbrengst van €
1586,-. Leden van de ouderraad hebben de hal prachtig versierd naar het thema Gi Ga
Groen van de kinderboekenweek. De boeken kwamen extra goed tot hun recht.
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CULTUUREDUCATIE

In het kader van
KIJKkunst zijn de gr.
1/2 naar
verteltheater
“Hartroerende
Verhaal van
Hartenhaas” in
Puttershoek
geweest. De
kinderen genoten
van de voorstelling.
Als extra toevoeging
aan dit culturele
uitje, werden de
kinderen met de
Spartabus gehaald
en gebracht. Dat is
pas een
cultuuruitje;-)

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.

STAGIAIRE gr. 4/5
Hallo, Mijn naam is Lize Barendrecht, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Puttershoek. Ik heb in 2021
de opleiding onderwijsassistent afgerond en ben dit jaar begonnen met de opleiding pedagogisch
educatief professional (PEP) op Hogeschool Rotterdam. Vorige week ben ik gestart in groep 4/5 bij
juf Clarens en ik loop  tot het einde van het jaar stage in deze klas op de donderdag en vrijdag. Ik
heb super veel zin in dit schooljaar!
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AGENDA
Di. 4 okt. Ontruimingsoefening, in de avond Café GEZIeN HW bijeenkomst: Alcohol en
drugs. Zie flyer in de bijlage 2 weken geleden.
Wo. 5 okt. Start van de kinderboekenweek, dag van de leerkracht én teamuitje in de vroege
avond.
Wo. 19 okt. Algemene informatieavond over het nieuwe leerlingvolgsysteem IEP.
Let op andere datum dan op de kalender staat!!!!!
Meer info over IEP: IEP - Voor ouders - Bureau ICE (bureau-ice.nl)
Do. 3 nov. Plantdag Tiny Forest! Meer informatie hierover volgt volgende week in de
Nieuwsbrief.

Meer foto’s van de kinderboekenmarkt, de roparun, andere leuke dingen vindt u op
schoudercom bij de blogs. Veel plezier met foto’s kijken.

Hierboven ziet u de kinderen van groep 7/8 zich verliezen in de boeken.
Op www.dpgmedia.nl/masterclasses vindt u interessante informatie over het belang van
(voor-) lezen.
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