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EEN GOEDE START 
Een nieuw jaar is gestart! Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u en uw geliefden een 
heel fijn, voorspoedig 2023 te wensen namens mezelf en alle medewerkers van het IKC.  
En u daarnaast gerust te stellen. Hoewel er (mogelijk) problemen spelen in de naaste wereld van 
uw kind, in Nederland, in de gehele wereld, bieden we op de Pijler uw kind veiligheid, 
duidelijkheid en een stabiele omgeving, waarin het onbevangen kind kan zijn.  
Ook dit jaar gaan wij door met het continu werken aan de opvang- en onderwijskwaliteit, 
waardoor uw kind zich optimaal ontwikkelt. Opdat uw kind van betekenis kan zijn en een zinvolle 
invulling kan geven aan haar of zijn leven in een mooie toekomst met de competenties die het 
dan ontwikkeld heeft. 
Dit alles lukt alleen door samen te werken met ouders en andere professionals om uw kind heen. 
We kijken ernaar uit om u te zien en te spreken in ons prachtige gebouw. U weet, na 14.30 uur 
bent u, alleen of samen met uw kind, dagelijks van harte welkom. Graag tot snel! 
 
Met warme groet, Anja de Jong, directeur IKC de Pijler   
 

UITNODIGING 

U kunt binnen lopen wanneer u wilt en blijven zolang het u uitkomt tussen 9.00 en 12.00 uur. Én 
deze uitnodiging geldt ook voor uw buren, kennissen, bekenden etc. Graag tot dan! 
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BSO 

In de kerstvakantie hebben de kinderen weer leuke dingen gedaan bij de BSO in ons IKC! 

Zo hebben ze o.a. bouwwerken gemaakt met marshmallows, sieraden gemaakt, brownies 

gebakken en zijn ze naar een theatervoorstelling geweest!  

 
Lampionnenoptocht Maasdam op vrijdag 27 januari 2023 

Oranje Vereniging Prinses Irene organiseert op vrijdag 27.01.23 weer de jaarlijkse 

lampionnenoptocht, welke wordt begeleid door muziek vereniging Maasmuziek. 

Dit jaar bestaat de Oranje Vereniging 100 jaar!  

We starten ons jubileumjaar met een gezellige optocht door de straten van Maasdam.  

Wij vertrekken om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats haventje Polderdijk en de route is door de 

straten van “plan Zuid”. 

Lampionnen & verlichte stokjes zijn te koop vanaf 18.45 uur. 

Na afloop is er op de parkeerplaats gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten. 

Met vriendelijke groet, 

Oranje Ver.Prinses Irene p/a 

Fazant 26, 3299 BS Maasdam 

Tel.06-53596669 

Mail:prinsesirenemaasdam@gmail.com 
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EXCURSIE 

Groep 7/8 is het jaar goed begonnen. Zij hebben 

de eerste excursie er al weer op zitten. 

Afgelopen donderdag zijn de leerlingen o.l.v. de 

leerkracht naar Klein Profijt in Oud-Beijerland 

geweest om uilenballen te pluizen. Het was 

wederom een leerzame les van de vrijwilligers 

van Hoeksche Waard Landschap. 

Hartelijk dank aan de ouders die voor vervoer 

gezorgd hebben.  

Zonder (groot-) ouders die rijden, kunnen dit 

soort excursies niet plaatsvinden. 

 

AGENDA 
Di. 17 jan. 14.45 uur Start yoga lessen 
Di. 7 mrt. 14.45 Start typelessen bij voldoende 
aanmeldingen 
Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij  
 

BIJLAGE  

• Uitnodiging Meespeelochtend: uitprinten en 

ophangen mag       

 

 

DE TYPETUIN 

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik 

van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij 

een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de 

mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen. 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.  

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.  

Start cursus: dinsdag 7 maart 2023 14:45uur.  

Locatie: OBS de Pijler, Fazant 5 3299 BS MAASDAM 

Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023 

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.  
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