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SNOR 

 
Samenwerken begint al op jonge leeftijd; Peuters in ons IKC helpen elkaar met bouwen.  
En dat met heel veel plezier! 
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NA SCHOOLS AANBOD 
Badmintonvereniging BSM in Maasdam organiseert badmintonclinics om kinderen kennis te 
laten maken met deze leuke sport. 
Als het goed is hebben alle kinderen vanaf 6 jaar hier al een brief over ontvangen. 
Om meer te weten te komen over deze superleuke sport en om het natuurlijk ook eens zelf te 
proberen kunnen kinderen zich opgeven voor zo’n clinic. 
De datums zijn: 1, 8, 15 en 22 november van 15.00 tot 16.30 uur in Sporthal Duyvesteyn. 
Aanmelden kan op school middels het invulstrookje of via Schoudercom bij de eigen leerkracht. 

        .          .            .            .            .            .            .            .            .            .            .            .            .             

 

KINDERBOEKENWEEK GiGa groen 
Groep 3 is op letterexcursie geweest naar Blijdorp. De kinderen, juf én ouders hebben genoten! 

 

Voorleeswedstrijd 
De leerlingen van groep 7 en 8 houden voorrondes in de groep. Volgende week gaan een aantal  
kinderen voorlezen voor een jury. Dan weten we wie door gaat naar de volgende ronde. 
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BURGERSCHAP 
Kinderburgemeester 
Sinds begin dit jaar is Chris Buitendijk enthousiaste 
Kinderburgemeester van de Hoeksche Waard. Hij is bij grotere 
gebeurtenissen samen met de burgemeester of een wethouder op 
pad geweest en hij is dan de vertegenwoordiger van zijn of haar leeftijdsgenoten. Denk o.a. aan 
de kranslegging watersnoodramp en 4 mei, opening Koningsspelen en Huttenbouw en straks 
de intocht van Sinterklaas. 
Eind dit jaar loopt de termijn van Chris af. Wij zijn hiervoor op zoek naar nieuwe enthousiaste 
kinderen in groep 7, die een jaar (1 januari t/m 31 december) Kinderburgemeester willen zijn. 
Ken je kinderen die het leuk vinden, verwijs hen naar de website www.jonghwdenktmee.nl voor 
meer informatie en uitleg over aanmelden via kinderburgemeester@gemeentehw.nl, dit kan tot 
10 november 2022.   
 

HOEKSCHE WAARD ACTIEF 
Over een week begint de herfstvakantie. Er is weer genoeg te doen in de Hoeksche Waard. 
Sportactiviteiten, knutselactiviteiten, het bezoeken van een poppentheater voorstelling en nog 
heel veel meer. Wij hebben een overzicht gemaakt van de activiteiten in de vakantie en nodigen 
alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit om deel te nemen aan de vakantie 
activiteiten die wij en onze partners organiseren. Zie voor het complete 
overzicht de flyer in de bijlage en www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten.  
Met vriendelijke groet namens team Sportstimulering,  

Margreet Wigmans 

Combinatiefunctionaris sportstimulering  

 
TINY FOREST 
Gisteren hebben de kinderen van gr. 4/5 een gastles gekregen. Zij worden dit jaar opgeleid tot 
mini boswachters of rangers van het Tiny Forest. Het team heeft een workshop buitenlessen 
gevolgd. De medewerker van IVN heeft de kleurplaten met daarop de door de kinderen 
verzonnen namen voor het bos meegenomen. Samen met een medewerker van de gemeente 
kiezen zij de naam voor het bosje. Deze wordt onthuld op 3 nov. tijdens de plantdag. Volgende 
week beginnen de werkzaamheden met het bewerken van de grond.  

 
GETAL EN RUIMTE JUNIOR 
Sinds de zomervakantie werken we met een nieuwe rekenmethode, 
Getal en Ruimte Junior. Deze methode sluit beter aan bij de doelen 
die aan onderwijs gesteld worden en de vraag van de samenleving. 
De leerkrachten nemen u mee door informatie over het te leren blok 
te delen met u via Schoudercom. De lesstof van een leerjaar is 
onderverdeeld in 9 blokken. In ieder blok komen andere onderdelen 
van het rekenonderwijs aan bod. Indien u vragen heeft over de 

gedeelde informatie of u wilt er meer van weten, schroom dan niet binnen te lopen na half 3 en 
uw vragen te stellen. Samen maken we het onderwijs aan uw kind beter. Leerkrachten leren 
o.a. van en met elkaar door het met elkaar over de methode te hebben in verschillende 
overlegvormen en door bij elkaar te kijken tijdens flitsbezoeken.  

http://www.basisschooldepijler.nl/
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CAFÉ GEZIeN 
Wat:  Bijeenkomst voor ouders/verzorgers van zorg-intensieve kinderen/jongeren 

Thema: Me Mekaer 

Wanneer: Dinsdag 18-10-2022 vanaf 19:30 uur 

Locatie: Buurthuis Me Mekaer, Kerkstraat 73, 3291AK Strijen 

Café GEZIen HW en MEE Mantelzorg bundelen de krachten 

Samen voor ouders uit de Hoeksche Waard! Een bijzondere samenwerking 

om ouders en verzorgers van zorg-intensieve kinderen te verbinden en hen 

een avondje uit te bieden met gelijkgestemden. Op deze bijeenkomst ervaren zij gezelligheid, 

begrip en steun onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. Een avond waarop ze 

even tijd voor zichzelf hebben en waar ze het zorgen voor even los mogen laten.  

Nicole van den Dries vertelt over haar ervaringen als moeder van een zorg-intensieve dochter. 

Wat betekent het hebben van een zorg-intensief kind voor jou, je partner, je relatie en je andere 

kinderen? Wat voor impact heeft het op je leven en je omgeving? Wat heb je nodig? Wat mis 

je? Luisteren, praten en delen! Kom je een avondje sfeer proeven?  

Interesse of nieuwsgierig geworden? 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het volgende e-mailadres: 

info@cafegezienhw.nl 

Heeft u na het lezen van dit bericht vragen?  

U kunt zich wenden tot Diana Kievit via bovengenoemd e-mailadres. 

Volg Café GEZIeN HW op Facebook en Instagram: @cafegezienhw voor meer nieuws! 

 

FOTO LEERLINGEN RAAD 2022-2023 
Hiernaast een foto van de leerlingenraad, die samen 
met juf Anja bespreekt wat fijn is voor de leerlingen 
en de school. We bedenken oplossingen en 
bespreken verbeteringen aan het onderwijs. Jack is 
door zijn mederaadsleden verkozen tot kinderraadlid. 
Dat betekent dat hij ons IKC gaat vertegenwordigen 
in de kinderraad van st. De Hoeksche School. 
 

AGENDA 
Di. 18 okt. 1e gezamenlijke training van 3, voor 
onderbouwcollega’s en kinderopvangcollega’s over 
het observatie instrument voor onze kinderen van 0 
tot 7 jaar, KIJK! 
Wo. 19 okt. Algemene informatieavond over het 
nieuwe leerlingvolgsysteem IEP. Uitnodiging in de 
bijlage.  
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 Nieuwsbrief 6. 
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