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KERSTCIRCUIT 
Nadat de kinderen dinsdag nog een dag extra thuis waren om te genieten van alles wat 
Sinterklaas hen bracht, hebben we nu echt weer voor een jaar afscheid van hem genomen.  
En zijn we vandaag begonnen aan kerstknutsels om met de kinderen in de kerstsfeer te komen. 
Traditie is dat we dat doen in circuitvorm en groepsdoorbrekend. Kinderen gaan in groepjes langs 
verschillende leerkrachten die allemaal een andere opdracht hebben voor de kinderen. Er waren 
gevarieerde opdrachten, de kinderen genoten ervan. Een enkeling die het werkje niet af had, wilde 
ook eigenlijk niet stoppen toen het tijd was. Gelukkig komen er na vandaag nog 2 weken om 
gezamenlijk te werken aan deze en andere werkjes.  

 
 

TOEZICHT tijdens het buiten spelen na de lunch op DINSDAG!! 
HOERA!!!! Er hebben zich 2 ouders gemeld om afwisselend met anderen het toezicht op de 
dinsdag uit te breiden. Dat betekent dat we nog maar 2 personen nodig hebben om ervoor te 
zorgen dat iedereen 1x per 4 weken aan de beurt is. Dat is effectief 
op jaarbasis slechts 10x een half uur van uw tijd, 12.15 tot 12.45 uur 
voor € 5,- per keer. U kunt ook een keertje proefdraaien om te ervaren 
of het iets voor u is. Aanmelden kan via juf Anja. 
 
 

http://www.basisschooldepijler.nl/
mailto:info.depijler@dehoekscheschool.nl


                 
                Nieuwsbrief 14 

           IKC de Pijler 
                         09-12-2022 t/m 16-12-2022  
                              

‘Met plezier naar de Pijler,  

    want want daar zit het wel SNOR’   

           Fazant 1                          www.basisschooldepijler.nl  
           3299 BS Maasdam                                       Email onderwijs: info.depijler@dehoekscheschool.nl                  
           Tel. 078-6761445                                         Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl     

 
WIST U DAT…. 
*Opa Koos nog steeds de technieklessen 
begeleidt op de Pijler. Daar zijn de kinderen én 
de leerkrachten zoooo blij mee. Hartelijk dank, 
Opa Koos! 
*Op 17 januari a.s yoga lessen starten op de 
Pijler voor alle kinderen? Een blok van 4x op 
dinsdag om 14.45 uur. Zie voor uitgebreide 
informatie de bijlage. 
Inschrijven kan tot donderdag 12 januari a.s. 
*De leerkrachten fijne gesprekken voeren met de 
kinderen over de uitkomsten van de vragenlijsten 
die zij ingevuld hebben over hun creatief 
vermogen, leeraanpak en sociale ontwikkeling.  
 

KERSTCONCERT MUZIEKSCHOOL HOEKSCHE WAARD 
Maandagavond 19 december verzorgen de leerlingen 
Muziekschool HoekscheWaard een Kerstconcert in de Petra 
Kerk, Oranjestraat 3 te Heinenoord. Onder het genot van 
een hapje en een drankje en een heleboel lichtjes zal om 
19.30 uur het concert aanvangen. De leerlingen van 
Muziekschool HoekscheWaard spelen solo en duo stukken 
en er zal een koor van schoolkinderen zingen.  

Heb je zin om mee te zingen in het kerstkinderkoor stuur dan een mailtje naar 
info@muziekschoolhoekschewaard.nl  
Het publiek mag natuurlijk ook meezingen met bekende kerstliedjes, de Sing a Long wordt 
begeleidt door een ensemble van leerlingen en professionals samen. Het beloofd een muzikaal 
en gezellig samenzijn te worden en iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u 
terecht op onze website www.muziekschoolhoekschewaard.nl of op facebook. 

 

AGENDA 
Ma. 19 dec. Kerstconcert muziekschool HW. 
Di. 20 dec. Kleuters zingen kerstliedjes voor 
bejaarden. 
Do. 22 dec. Kerstviering op IKC de Pijler met o.a. 
vanaf 13.00 uur een kerstconcert, waarvoor ook 
ouders van harte uitgenodigd zijn en ’s avonds 
kerstdiner voor de kinderen van 17.45 tot ca. 
19.00. Daarna zingen de kinderen buiten 
kerstliedjes voor u, waarna de leerkrachten met de 
kinderen binnen de viering afsluiten om 19.30 uur. 
Vr. 23 dec. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij en 
hebben 2 weken kerstvakantie. 
Do. 29 dec. Winter Games, zie flyer in de bijlage. 
Let op: Maandag 27 mrt. a.s. Extra studiedag!!  
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