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GIGAGROENE ACTIVITEITEN IN DE KINDERBOEKENWEEK 
Gisteren hadden we uilen op bezoek en vandaag een papagaai, een blauw gele ara. Door de 
kinderen in levende lijve in aanraking te brengen met deze diersoorten, beklijft de kennis die 
ze hierover meekrijgen veel beter. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die met hun vogels langs 
wilden komen op de Pijler. 

 
 
NA SCHOOLS AANBOD 
De 3 Pijlers van ons onderwijs zijn ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren en kinderen 
een brede ontwikkeling bieden, meer dan alleen cognitieve ontwikkeling. 
Dat doen we in onderwijstijd door o.a. vakleerkrachten bewegingsonderwijs, muziek en dans- 
en drama. Maar ook na schooltijd door het na schools aanbod. De Mad Science lessen 
stoppen binnenkort. In samenwerking met Badminton vereniging Smashing Maasdam bieden 
we de kinderen van groep 4 t/m 8 de gelegenheid op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur 
te badmintonnen in Duyvesteyn o.l.v. een badmintontrainer. Opgeven kan door het invullen 
van het strookje onderaan de brief die de kinderen deze week mee hebben gekregen. De 
kinderen kunnen op school nog iets drinken/eten en gaan dan naar Duyvesteyn onder leiding 
van de medewerker van de vereniging. Meer info vindt u in de brief in de bijlage. We hopen 
dat veel kinderen meedoen aan deze gratis activiteit. 
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ONTRUIMINGSOEFENING 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van IKC de Pijler een ontruimingsoefening gedaan. 
Deze wordt meerdere keren per jaar geoefend om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten 
verlopen. Om 13.00 uur ging het alarm af en gingen alle kinderen in de brandrij bij de deur 
staan. Daarna liepen alle kinderen vlot naar buiten met hun juf en verzamelden zich bij het 
grasveld langs de Merel. Ook de kinderopvang en de peuters deden mee met de oefening. 
Het was een geslaagde oefening en nadat het alarm weer was uitgeschakeld, mochten de 
kinderen weer veilig de school in.  

 
 
BURGERSCHAP 

 

 
 
 
 
Afgelopen woensdag was het de landelijke 
dag van de leerkracht. Op IKC de Pijler 
werken we met meer medewerkers, dan 
alleen leerkrachten! Daarom heet deze dag 
bij ons Pijlerdag. Alle medewerkers werden 
in het zonnetje gezet. Iedereen kreeg een 
voetenbadje om te ontspannen na afloop van 
een dag werken met uw kinderen. Ook het 
bestuur dacht aan ons in de vorm van een 
lekkernij. 
Op deze dag hebben we ook ons jaarlijkse 
teamuitje gehad. Daar hoort ook een etentje 
bij uiteraard en een competetief element. 
We gingen bowlen! Ra ra, welke juf won?  
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OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS 
Kinderpostzegels is dé goededoelenorganisatie van en door 
kinderen. “Kinderpostzegels zet gelijke kinderkansen op de 
kaart. Bij iedereen. Zodat aandacht en middelen groeien. En 
kinderen vrij en blij naar school kunnen gaan. Waar ze 
allemaal evenveel kansen krijgen zich te ontwikkelen.” ‘Onze’ 
kinderen van groep 7 en 8 hebben samen het waanzinnige 
bedrag van € 3848,25 opgehaald en dit is nog niet eens het 
eindbedrag. Supergoed gedaan, kanjers!  
 

TINY FOREST 
De plantdag nadert! Omwonenden worden maandag a.s. om 15.00 uur in de hal van ons 
IKC uitgebreid geïnformeerd. Heeft u ook behoefte aan meer informatie, sluit gerust aan. 
Iedereen is van harte welkom. In de bijlage vindt u een brief voor ouders over de plantdag. 
Volgende week donderdag krijgt gr. 4/5 een gastles van medewerkers van IVN (Instituut 
voor Natuureducatie en Duurzaamheid). Deze groep kinderen wordt opgeleid tot ‘rangers’ 
en krijgt samen met de leerlingen van de leerlingenraad meer verantwoordelijkheid voor het 
vervolg, de groei en het onderhoud van het tiny forest als zij in groep 6 zitten. De 
leerkrachten krijgen donderdag een workshop van IVN over hetzelfde onderwerp uiteraard.  
 

BOUW! 
Dean heeft deze week zijn Bouw! diploma behaald! Super 
goed gedaan, Dean. Van harte gefeliciteerd.  

 
AGENDA 
Di. 11 okt. Groep 3 gaat op letterspeurtocht naar Blijdorp. 
Vr. 14 okt. Voorleeswedstrijd gr. 7 en 8 en einde van de 
kinderboekenweek. 
Wo. 19 okt. Algemene informatieavond over het nieuwe 
leerlingvolgsysteem IEP.  
Zoals eerder met u gedeeld gaan we met ingang van het 
huidige schooljaar werken met een nieuw leerlingvolg 
systeem, IEP (inzicht eigen profiel), in de plaats van Cito.  
Om u goed te informeren over het waarom, hoe, etc., met 
andere woorden, over wat dit precies betekent voor de 
kinderen en u, hebben we een algemene ouderavond 
georganiseerd 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. 
Meer info over IEP: IEP - Voor ouders - Bureau ICE (bureau-ice.nl) 
Schoolmaatschappelijk werk zal deze avond ook aanwezig zijn. 
Ma. 24 t/m vr. 28 okt. Herfstvakantie. 
Wo. 2 nov. Verkeersdag.  
Do. 3 nov. Plantdag Tiny Forest! Meer informatie hierover in de bijlage bij deze Nieuwsbrief. 
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