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AFSLUITING thema ALLES-in-1 

School wil meer aandacht schenken aan het ‘schoolbreed‘ afsluiten van thema’s van Alles-in-1. 

Het team heeft overleg gehad over de op de kalender geplande invulling op vr. 24 feb. a.s. én 

heeft er nog één gepland.  

Na de kerstvakantie zijn de groepen 4 t/m 8 

gestart met een geschiedenis project. 

We sluiten deze projecten gezamenlijk af met 

een Kahoot quiz voor de leerlingen van de 

groepen 3 t/m 8. De vragen voor deze Kahoot 

quiz worden gemaakt door de leerlingen uit de 

groepen zelf. (Groep 3 maakt geen vragen voor 

de quiz, maar doet wel mee met de quiz.) 

Iedere groep bedenkt voor het project 4 vragen 

met antwoorden.  

Op vrijdagochtend 24 februari zullen we in de 

hal met het verrijdbare bord en chromebooks de 

Kahoot quiz spelen. De leerlingen van groep 3 

t/m 8 zullen verdeeld worden over groepjes 

zodat jongere en oudere kinderen door elkaar 

zitten en de oudere leerlingen de jongere 

kinderen kunnen helpen met de Kahoot quiz. 

Dit is een quiz voor en door de 

kinderen, hiervoor worden ouders 

niet uitgenodigd. 

De natuur/biologie projecten van 

Alles in 1 (in de periode na de 

meivakantie) zullen op maandag 19 

juni worden afgesloten met een 

tentoonstelling. Hier zullen alle 

groepen (1 t/m 8) aan meedoen. Ook 

de Kinderopvang sluit aan waar 

mogelijk.  

Hiervoor zullen ouders wel 

uitgenodigd gaan worden. De 

tentoonstelling zal in principe na 

schooltijd plaatsvinden voor ouders. 

De precieze tijd hebben we nog niet vastgelegd, maar hoort u tzt van ons. Heel graag tot dan! 
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BURGERSCHAP  
Op school hebben we een beleid burgerschap. Dit is terug te vinden 

op de website. De overheid hecht er groot belang aan dat kinderen 

van jongsafaan een democratische grondhouding ontwikkelen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de ‘kennis’ doelen waar we aan werken: 

Onze kinderen hebben inzicht in de spelregels en de werkwijze van de Nederlandse democratie. 

… weten dat er verschillende meningen zijn 

… weten dat er verschillen in leefomgeving en gezinsculturen zijn 

… weten dat er verschillen tussen culturen en de daarbij horende normen/waarden bestaan 

… weten wat het begrip democratie inhoudt en wat het tegengestelde betekent  

… hebben kennis van het verkiezingsproces 

... weten dat vrijheid van meningsuiting niet een wereldwijd gemeengoed is 

… hebben kennis van wat er speelt in de wereld en actualiteit. 

Volgende week deel ik de ‘attitude‘ doelen met u. 

 

UITNODIGING   → 

Weet u het nog: 

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! 

 

OUDERPORTAAL 

Het ouderportaal dat 

wij gebruiken, 

Schoudercom, stopt. 

Dit wordt voortgezet door Social Schools. Na onderzoek naar andere ouderportalen en na het 

voorleggen ter advies aan de MR hebben we gemeend dat voortzetting door Social Schools de 

beste optie is voor de Pijler. Uiteraard gaan we u meenemen in het proces. Zodra wij weten 

wanneer en hoe de migratie daadwerkelijk plaats gaat vinden, hoort u van ons. 

 

BIJLAGE  

• Uitnodiging Meespeelochtend: uitprinten en ophangen mag       
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NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZAALGROEP 

Op de peuterspeelzaal werken we de komende weken met het thema Hatsjoe!  

Samen met de groepen ½ wordt dat het project: 

“Ziek zijn in de winter”. 

Puk is ziek. Gelukkig wordt hij goed onderzocht 

en verzorgd in de doktershoek. 

Puk heeft medicijnen nodig. Deze pillen doen 

de kinderen m.b.v. een pincet in het potje. We 

oefenen hierbij de fijne motoriek, leren tellen en 

sorteren op kleur.  

 

 
AGENDA  

Vr. 27 jan. 19.00 uur lampionnenoptocht 

Maasdam (zie nieuwsbrief 17) 

Wo. 1 feb. Lokale finale van de nationale 

voorleeswedstrijd. Sara uit gr. 8 

vertegenwoordigt IKC de Pijler. Veel plezier en 

succes Sara! 

Di. 7 mrt. 14.45 Start typelessen bij voldoende 

aanmeldingen (zie nieuwsbrief 17) 

Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij  

 
 

 

Hiernaast onze IKC  

voorleeskampioene Sara! 
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