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IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS………..

 
 

DIGITAAL OUDERPORTAAL 
Op school gebruiken we naar tevredenheid het ouderportaal SchouderCom. Helaas houdt dit 
portaal op te bestaan. Dit gaat over in het al bestaande Social Schools. Samen met de MR kijkt 
school of dit voor ons het meest geschikte instrument is. Ons leerlingadministratiesysteem heeft 
namelijk ook een ouderportaal, te weten Parro. Ook dat bekijken we nader. Mocht u mee willen 
denken, hoor ik u graag. Informatie over beide portalen is te vinden via: 
https://www.socialschools.nl en https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro/ouders 

We hebben tot 1 feb. 2023 de tijd om een weloverwogen besluit te nemen. Zodra de keuze 
gemaakt is, informeert school u over het migratietraject.  
Zoals u begrijpt uit bovenstaande is het niet onze keuze om te wijzigen, maar moeten we mee in 
deze verandering. We rekenen op uw begrip en medewerking. 

 
LUNCHtijd 
Nu we met elkaar nog eens goed naar het toezicht buiten hebben gekeken, hebben we de 
conclusie getrokken dat het meest optimaal is, indien alle beschikbare ouders en stagiaires 
vanaf 12.15 uur buiten zijn om toezicht te houden op de spelende kinderen. Dat heeft als 
gevolg dat ook alle kinderen dan buiten moeten zijn. Immers de leerkrachten hebben ook pauze 
volgens hun CAO. Ook de kinderen uit groep 1/2 zijn dan buiten. Dat is best een uidaging. Voor 
sommige kinderen is zelfs een half uur niet lang genoeg om het eten uit het trommeltje tot zich 
te nemen. Toch menen wij dat een half uur eten en drinken aan een tafel voldoende is om 
kinderen rustig te laten eten. We weten dat een half uur stil zitten sowieso iets is wat je 
maximaal van deze leeftijdscategorie kunt vragen. Ook tijdens kringactiviteiten houden 
leerkrachten daar rekening mee. Het doet geen recht aan de ontwikkeling van de kinderen dat 
we verlangen dat ze langer dan een half uur aan tafel zitten om te eten. Dus mocht u in de 
toekomst lunchresten terug vinden, dan kan dit de reden zijn. Uiteraard kunt u altijd navraag 
doen bij de leerkracht van uw kind. En mogelijk in gesprek met haar een oplossing bedenken. 
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RAPPORTMAPPEN 
Volgende week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de talentenkaart mee naar huis. Hierop 
kunt u zelf zien en horen van uw kind hoe het zichzelf inschat als het gaat om leeraanpak, 
sociaal emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. De leerkracht heeft naar aanleiding van 
de resultaten een feedback gesprek gehouden met uw kind. Wilt u aub de rapportmap 
meegeven naar school, zodat de talentenkaart ordentelijk mee naar huis genomen kan worden 
én een mooie bewaarplek heeft. Heeft u vragen over de talentenkaart, loopt u na de 
kersvakantie gerust binnen bij de leerkracht van uw kind. Volgend jaar worden de vragenlijsten 
weer afgenomen en wordt het gesprek met uw kind nog interessanter omdat dan ook de groei 
van uw kind te zien is. 
 

STIBAT 
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het 
inzamelproject voor batterijen. Basisscholen die zich 
aanmelden, sparen voor een mooi geldbedrag. Dat werkt 
zo: sinds de aanmelding van onze school sparen we 
voor elke kilo ingeleverde lege batterijen € 0,25. Zo 
kunnen we een mooi geldbedrag bij elkaar sparen voor 
bijvoorbeeld extra speelmateriaal voor buiten. Hoe meer 
ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag! 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat lege 
batterijen verantwoord worden ingezameld. Zo zorgen 
we voor een beter milieu én spaart school met de 
ingeleverde batterijen een mooi geldbedrag bij elkaar.  

 
KERSTKAARTEN MAKEN OP DE BSO 
Onder leiding van juf Sylvana hebben de kinderen deze week kerstkaarten gemaakt bij de 

buitenschoolse opvang in ons IKC. Vrollijk kerstfeest van o.a. Max en de kerstman😊 
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FOUTE KERSTTRUIENDAG  

Elk jaar is de derde 
vrijdag van december dé 
dag waarop we trots 
onze kersttruien dragen. 
Dit jaar valt de 
Internationale Kerst 
truien dag op vandaag, 
vrijdag 16 december. 
Think Pink wil deze 
vrolijke dag gebruiken 
om zoveel mogelijk 
positieve vibes te 
verspreiden onder 
mensen die getroffen zijn 
door borstkanker. En het 
team en de kinderen van 
IKC de Pijler doen daar 
graag aan mee! 

 

AGENDA 
Ma. 19 dec. Kerstconcert muziekschool HW. 
Di. 20 dec. Kleuters zingen kerstliedjes voor bejaarden in Puttershoek. 
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 van 
vorige week! 
Di. 17 jan. 14.45 uur Start Yoga lessen voor alle 
kinderen tussen 4 en 12 jaar. Aanmelden zie flyer 
in bijlage vorige week! 
Di. 7 mrt. 14.45 Start typelessen bij voldoende 
aanmeldingen (zie de bijlage). 
Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
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