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VERKEERSDAG 

 
Woensdag 2 nov. was het verkeersdag op IKC de Pijler. Alle kinderen hebben verschillende 
verkeerssituaties geoefend met medewerking van ouders. Zoals u ziet hebben de kinderen zelfs 

situaties met een verkeerslicht geoefend. Uniek in Maasdam of zelfs de Hoeksche Waard       

De kinderen oefenden als voetganger of als fietser. Bijna alle kinderen hadden een fiets 
meegebracht. De groten oefenden op een parkoers opgezet achter Duijvesteijn en de kleinere 
kinderen deden dat op het plein. Zo hebben alle kinderen ervaring opgedaan met verschillende 
(verkeers-)situaties. Opa Koos heeft verlichting van fietsen gecontroleerd. 
Het was een fijne leerzame dag, mede dankzij de hulp van alle hulpouders én de 
verkeersouders, die ons helpen met de organisatie van dit soort activiteiten. 
Meer foto’s zijn te vinden op SchouderCom. 
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PLANTDAG TINY FOREST 
Gisteren was een feestelijke dag, waar we al weken naar toe leefden en waar we erg veel zin in 
hadden. Met alle kinderen, medewerkers én hulp van gemeente en IVN natuureducatie hebben 
we ons Tiny Forest geplant. Tevens heeft de wethouder met hulp van Dave en Jort het bord 
onthuld met de naam, gekozen door IVN en gemeente: Fazantbos.  
We gaan er goed voor zorgen en in het buitenlokaal natuurlessen verzorgen aan de kinderen. 
We leren de kinderen met ons eigen bos als voorbeeld, het belang van de natuur voor de mens. 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alles wat groeit en bloeit geeft voldoening en 
tevredenheid aan zowel een kind als volwassene. De natuur haalt het beste in ons boven.  
Meer foto’s vindt u op SchouderCom. 

 
 
MEESPEELOCHTEND 

Op woensdagochtend 9 november a.s. staan de deuren van ons Integraal Kindcentrum open 
voor peuters die (met hun ouders of oppas) willen meespelen in de kleutergroepen tussen 9.00 
en 12.00 uur. Afgelopen week heeft u de uitnodiging ontvangen, geeft u deze gerust door aan 
vrienden en bekenden. We vinden het erg gezellig veel kinderen met hun ouders, verzorgers, 
oppas, etc. te ontmoeten. Meer info via tel. nummer van het IKC: 078-6761445. 
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BURGERSCHAP 
Op woensdag 2 nov. is Jack Cordemans uit gr. 8 aanwezig 
geweest bij de kinderraad van st. De Hoeksche School namens 
IKC de Pijler. Jack vertelde dat hij het leuk vond. De kinderen 
moesten in groepjes vragen beantwoorden over wat vind je 
belangrijk om te leren op de basisschool? Welke kennis en welke vaardigheden? Wat denk je 
later nodig te hebben? Enzovoort. Jack vertelde dat hij het eten en drinken ook erg lekker vond 
én vond het leuk dat hij die ochtend maar een uurtje naar school hoefde… Hij kijkt alweer uit 
naar de volgende kinderraadbijeenkomst. 

 
 

WEEK VAN DE MEDAWIJSHEID 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 

MediaMasters. Dit jaar heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het 

stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en 

scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie en activiteiten op 

www.weekvandemediawijsheid.nl. 

Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren 

van media. In de klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over 

onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de 

meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én 

wint mooie prijzen. Voor meer informatie: www.mediamasters.nl.  

 

Omdat wij als school hier aan meedoen, mogen we dit jaar een gratis digitale ouderavond 

aanbieden over mediaopvoeding op do. 10 november om 20:00 uur.  

Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige 

en leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in  
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MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze u als opvoeder op een laagdrempelige wijze 

mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt 

zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou 

precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. Meld je hier gratis aan: 

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/  

 

BSO NIEUWS 

In de herfstvakantie zijn we met de bso appels gaan 

plukken in de boomgaard.  

Daarna hebben we er lekkere appelflappen van 

gebakken!  

 

Groetjes van de kinderen en juf 

Sylvana. 

 

 

 

AGENDA 

Ma. 7 nov. Informatieavond voortgezet onderwijs voor ouders én kinderen uit gr. 6, 7 en 8. 
Medewerkers van het Actief College en het 
Hoeksch Lyceum zullen deze avond aanwezig zijn 
in de hal van ons IKC om u én uw kind uitgebreid 
te informeren. 
De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer 
een uur duren. Graag tot dan! 
Wo. 9 nov. Meespeelochtend in de kleutergroepen 
voor peuters met een begeleider. 
Week 14 t/m 18 nov. Kijkmomenten in de 
groepen. Volgende week kunt u intekenen via 
Schouderom! 
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