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START TINY FOREST 

 
Gisteren is hoveniersbedrijf Den Boer Groenprojecten gestart met het voorbewerken van de 
grond en het aanbrengen van het kastanje hek. Vandaag zijn de houtsnippers verdeeld over de 
paden en is het buitenlokaal ingericht met boomstammen om op te zitten. Zo kunnen we ons 
steeds beter een voorstelling maken van hoe het Tiny Forest eruit gaat zien. Wij kijken uit naar 
de plantdag op 3 november a.s. U komt toch ook? Kijken of meeplanten, mag allebei! 

 
EINDE KINDERBOEKENWEEK 
Traditioneel eindigt de kinderboekenweek op de Pijler met de finale van de 
voorleeswedstrijd op vrijdagmiddag. In groep 7 en 8 zijn voorrondes 
gehouden. De leerlingen hebben voorgelezen aan hun klasgenoten en die 
hebben bepaald wie er vanmiddag naar de finale mocht. Die kinderen 
hebben vanmiddag voorgelezen voor een jury, ten overstaan van alle 
kinderen van groep 5 t/m 8 en hun eigen familie. Alle finalisten, Carmen 
en Vienna uit gr. 7 en Luke en Sara uit gr. 8 hebben het erg goed gedaan. 
Sara heeft gewonnen en gaat naar de volgende ronde van deze nationale 
voorleeswedstrijd. 
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BURGERSCHAP 
Op woensdag 2 nov. a.s. is het weer zover, dan komt de 
kinderraad van st. DHS bijeen. De bijeenkomst is van 10.00-
12.00 uur, in het Dorspshart Mijnsheerenland. 
De bijeenkomst staat deze keer in het teken van het koersplan 
23-27: 

- Wat vind je belangrijk om te leren op de basisschool? Welke kennis en welke 
vaardigheden? Wat denk je later nodig te hebben? 

- Wat doet een goede leerkracht? 
- Hoe ziet een fijn schoolklimaat eruit? Wanneer voel jij je prettig op school? 
- Wat kan de school doen om je goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs? 

Namens IKC de Pijler is Jack uit gr. 7/8 gekozen door zijn medeleerlingraadleden om ons te 
vertegenwoordigen. Wij hopen dat hij terug komt met mooie gesprekken en waardevolle input. 
 

 
WEEK VAN DE MEDAWIJSHEID 
Van 4 t/m 11 november is het ‘De Week van de Mediawijsheid’. We besteden deze week op alle 
DHS scholen aandacht aan mediawijsheid. Het is steeds belangrijker om in onze 

mediamaatschappij digitaal geletterd 
te zijn.  
Het is de bedoeling dat iedere groep 
een aantal lessen geeft, die hiermee 
te maken hebben. Groep 7 en 8 doet 
mee met ‘mediamasters’.  
 

 

VAKANTIEROOSTER VOOR 2023-2024 voor primair en voortgezet onderwijs 

 

Herfstvakantie Zaterdag     14-10-2023  t/m zondag    22-10-2023  

Kerstvakantie Zaterdag     23-12-2023  t/m zondag    07-01-2024 

Voorjaarsvakantie Zaterdag     17-02-2024  t/m zondag    25-02-2024 

Goede Vrijdag/ 
Pasen 

Vrijdag        29-03-2024  t/m maandag 01-04-2024 

Meivakantie Zaterdag     27-04-2024  t/m zondag    12-05-2024 

Pinksteren Maandag    20-05-2024 

Zomervakantie Zaterdag     13-07-2024  t/m zondag    25-08-2024 

  

• De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het 
vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW. 

• De vakantiedata zijn voor De Hoeksche Scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
gelijk. 

• Het vakantierooster van het huidige schooljaar én dit vakantierooster voor volgend 
schooljaar is ook terug te vinden op de website. 
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VORMINGSONDERWIJS 

Aan de ouders van de GVO-leerlingen van de Pijler, 
We zijn het schooljaar van start gegaan met grote groepen kinderen: wat leuk! 17 leerlingen uit 
groep 5/6/7 en 12 leerlingen uit groep 7/8. Dit jaar ben ik van start gegaan aan het begin van de 
Bijbel. Elke les vertel ik een verhaal en zoek ik naar een haakje om het aan de tijd waarin we 
leven te haken. Het voeren van een gesprek n.a.v. het verhaal is daarbij een belangrijk 
onderdeel. Het geven van je mening, respect hebben voor wat de ander vertelt. We hebben de 
volgende verhalen gehoord: 

- De schepping: wat vind jij mooi aan de natuur? Hoe zorgen we er goed voor? 
- Noach en de ark: wat betekent de regenboog? We maakten een regenboog van 

Smarties 
- De toren van Babel: door samen te werken kun je meer bereiken, ook slechte dingen. 

We bouwden torens van 20 spaghettistokjes, 1 meter draad en 1 meter plakband door 
heel goed samen te werken. Dat is te zien op de foto’s. 

Ik hoop dat u 
thuis weleens wat 
terug hoort van 
de lessen. Ik ben 
van plan voor 
elke 
schoolvakantie 
een verslagje te 
schrijven in de 
nieuwsbrief. 

Hartelijke groet, Sonja van 
Leeuwen 
 
Vakleerkracht Protestants 
Christelijk vormingsonderwijs 
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OUDERAVOND nieuw LVS IEP 
Woensdagavond 19 okt. j.l. mochten we zo’n 20 ouders en een kleine 10 collega’s begroeten in 
de hal van ons IKC om te luisteren en kijken naar een presentatie van Pepijn Dousi van 
Motivatiemeesters over ons nieuwe instrument IEP. IEP is een leerlingvolgsysteem (lvs).  
Alle scholen in Nederland zijn bij wet verplicht zicht op de ontwikkeling van kinderen te hebben. 
Dat zicht krijgt men door de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. En daarvoor wordt een 
leerlingvolgsysteem gebruikt. Voorheen gebruikten we het lvs van Cito. Toen vorig schooljaar 
Cito toetsen verouderd raakten en we over moesten naar vernieuwde toetsen, was dat voor ons 
een mooie gelegenheid om te kijken wat er nog meer beschikbaar was aan lvs systemen en 
welke daarvan het beste bij onze visie paste. 
Gezien de pijlers van ons onderwijs: Betrokkenheid, gepersonaliseerd leren en aandacht voor 
de brede ontwikkeling van kinderen bleek de keuze niet heel moeilijk. Omdat IEP uitgaat van 
betekenisvol toetsen (zorgt voor hoge betrokkenheid), feedbackgesprekken naar aanleiding van 
de toetsen, waarbij o.a. de groei van een leerling ten opzichte van zichzelf gemeten wordt 
(gepersonaliseerd leren) én het onderdeel hart en handen (brede ontwikkeling) past IEP 
naadloos binnen onze visie. 
Voor alle ouders die deze bijeenkomst helaas niet konden bijwonen, u vindt de presentatie in de 
bijlage.  
Wellicht ten overvloede, maar wel voor de helderheid: aan ons onderwijsconcept verandert 
niets. De leerkracht blijft de belangrijkste factor in het leren van uw kind, immers zij geeft 
instructie. Dat doen we volgens EDI, het expliciete directe instructiemodel waarin we 2 jaar 
geleden 2 jaar lang geschoold zijn. De werkgroep EDI, die daarna geformeerd is, monitort en 
geeft de leerkrachten input dit zich blijvend eigen te maken. Daarnaast verandert er niets in ons 
onderwijsaanbod. 

TRAINING KIJK! 
Voor de kinderen van 0 tot 7 jaar gebruiken we een ander 
volginstrument, dat is KIJK!  
Bij dit instrument staat het observeren van (de ontwikkeling van) 
kinderen centraal, dat past beter bij 
deze leeftijd. Kinderen leren door te 
spelen, spel wordt geobserveerd 
door de leerkracht en pm’er, 
waardoor deze zicht krijgt op de 

zone van de naaste ontwikkeling van het kind. Daardoor 
kan de juf/pm’er het kind begeleiden en stimuleren door het 
kind nieuwe materialen en spelsituaties aan te bieden, 
waardoor het uitgedaagd wordt zich verder te ontwikkelen.  
Om ervoor te zorgen dat we vanuit dezelfde visie op het 
jonge kind de kinderen observeren, volgen de leekrachten 
van groep 1/2 samen met de pm’ers van de kinderopvang 
een training van 3 avonden. De eerste was dinsdagavond 
j.l. Zo borgen we met elkaar de doorgaande lijn van 
kinderopvang naar basisschool, die we ook terug zien in de 
centrale hal waar peuters en kleuters samen spelen. 
“Als je op de gang mag spelen en er samen voor kiest om 
een boek te gaan lezen”. 
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NASCHOOLS AANBOD 
Vanwege het klein aantal kinderen dat zich had aangemeld, gaan de badmintontraingen in 
november helaas niet door. De badmintonvereniging vond de organisatie van de training niet 
opwegen tegen het aantal deelnemers. Hopelijk een volgend keer beter. 
 

AGENDA 
Ma. 24 t/m vr. 28 okt. Herfstvakantie. 
Wo. 2 nov. Verkeersdag.  
Do. 3 nov. Plantdag Tiny Forest! Meer informatie via Schoudercom in de week na de 
herfstvakantie. 
 

BIJLAGEN 
- Digitale flyer van het District Hoekse Waard. Het District HW is een overkoepelende 

organisatie van de ijsclubs binnen de gehele Hoeksche Waard.  

- Brief omwonenden met daarop precies aangegeven waar het Tiny Forest gesitueerd is 
en hoe groot het wordt. 

- Presentatie IEP (ouderavond motiverend toetsen). 
- Flyer dankdag kerken. 

- Vacature teamleider Actief college. 

 

Fijne vakantie allemaal en graag tot 

maandag 31 oktober a.s. 
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