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WATERSNOODRAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7/8 besteedde aandacht en tijd aan extra lessen over de watersnood, omdat het dit jaar 
en deze week precies 70 jaar geleden was dat deze zich voltrok. De filmpjes en foto’s maken 
een diepe indruk op de leerlingen. Ze maakten er ook een werkblad over. Meer informatie op de 
website van de gemeente via: www.gemeentehw/watersnood.nl 
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JUBILEUM 

Woensdag 1 feb. j.l. vierden we met de medewerkers 
van het IKC een jubileum. Op die dag werkte Juf 
Marjolein 12,5 jaar op de Pijler. Dat verdiende een 
bloemetje en lekkers als verrassing voor juf Marjolein 
zelf! We hopen uiteraard dat juf Marjolein zeker nog 
eens zoveel jaar bij ons op de Pijler blijft. 
 

 

 

     
      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 ‘vaardigheden’ doelen waar we aan werken: 

Onze kinderen kunnen hun mening onderbouwen en met elkaar in dialoog gaan daarover. 
... kunnen luisteren naar de ander 
… kunnen in verschillende situaties spelen en reageren 
… kunnen zich verplaatsen in de ander 
… beheersen gesprekstechnieken, zoals discussiëren, debatteren 
... kunnen hun eigen mening goed onder woorden brengen  
… kunnen een stelling verdedigen met argumenten 
Volgende week deel ik de laatste doelen met u, die hebben te maken met ‘reflectie‘. 

 

START ONDERWIJS 

Één van de indicatoren waarop de inspectie scholen beoordeeld is tijd. Daarmee wordt bedoeld 

de effectieve tijd die kinderen in de klas werken. In de jaargids beschrijft school dat de lessen om 

8.30 uur starten. In het kader van: doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, vragen we uw 

medewerking. Immers u bepaalt hoe laat u uw kind naar school brengt of stuurt.  

De collega’s staan tot 8.30 uur bij de poort en gaan dan naar binnen. Ook zij moeten aan deze 

verplichting voldoen. Dit kan onvriendelijk overkomen, omdat u er dan net toevallig aankomt. We 

hebben echter gemerkt dat het, door nog even even te wachten, steeds later wordt voordat we 

kunnen starten met het bieden van onderwijs. 

Vandaar hierbij een vriendelijk verzoek op tijd naar school te komen met uw kind. Hartelijk dank 

voor uw medewerking en uw begrip.  

We zijn trouwens enorm trots op alle kanjers, m.n. de kleuters die net op school zijn, die zo knap 

zelfstandig naar binnen gaan en vervolgens keurig de jas uitrekken, tas en jas ophangen en de 

klas in gaan, waar de juf op hen wacht om hen meteen aandacht te kunnen geven. U vast ook! 
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NASCHOOLS AANBOD  

Sinds de kerstvakantie geeft juf Petra elke dinsdag yogalessen aan de kinderen die zich 
daarvoor opgegeven hebben. De kinderen zijn zeer enthousiast. De groep is steeds gegroeid. 
Helaas zit het blok van 4 lessen er al weer bijna op.  
IKC de Pijler komt graag in contact met aanbieders van interessant na schools aanbod. Dit past 
uitstekend bij het idee dat alle kinderen uit Maasdam elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen 
in ons IKC, ook al gaan ze naar een andere school of kinderopvang. We willen graag dat 
kinderen al hun talenten ontwikkelen, dat kan door een breed aanbod. Je leert wat je leuk vindt 
als je het een keer hebt gedaan. Dus kent u iemand op het gebied van sport, kunst, cultuur etc. 
die graag na schooltijd kinderen iets willen bieden, horen wij dat graag. 
 

ONDERZOEK 
In opdracht van de gemeente wordt een onafhankelijk clientervaringsonderzoek uitgevoerd om 
de kwaliteit van jeugdzorg binnen de regio Zuid-Holland-Zuid te verbeteren. Hiervoor verzamelen 
zij zoveel mogelijk ervaringen en verhalen van ouders/verzorgers die gebruik hebben gemaakt 
van jeugdhulp. In de bijlage vindt u een flyer met hierop een link/QR code.  
Bedankt voor uw medewerking.  
Voor vragen omtrent dit onderzoek, kunt u zich richten tot  
Fauve Smaling  
+31 (0)6-83140727  I T: 010-3040406  

fauve@jblorenz.nl I W: www.academiesociaaldomein.nl 

Postbus 30223, 3001 DE Rotterdam 

 

http://www.basisschooldepijler.nl/
mailto:info.depijler@dehoekscheschool.nl
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.academiesociaaldomein.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.dejong%40dehoekscheschool.nl%7C19054af907f54ee7ada408db02c84bea%7C44f2d52ae3534c93b6c85eb8691cda0a%7C0%7C0%7C638106831681466942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WNFJVvPT8jdcEZozDB1bJum%2BjDWwpbhYrWBOpNPhgDw%3D&reserved=0
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AFSCHEID MEESTER ERIC 
Meester Eric, onze vakdocent bewegingsonderwijs, heeft uitbreiding van zijn uren aangeboden 
gekregen op de school waar hij werkt op alle dagen behalve de donderdag wanneer hij bij ons is. 
Voor hem was dat het enige aanbod, dat maakte dat hij onze school wilde verlaten. 
We vinden het erg jammer, maar gunnen hem één werkgever en school, zodat hij zich daar 
volledig op kan focussen. Donderdag 9 feb. a.s. is zijn laatste werkdag op de Pijler. 
Regiekr8 is voor ons op zoek naar een nieuwe vakdocent. We hopen u in de volgende 
nieuwsbrief meer daarover te kunnen vertellen. 
 

LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad heeft namens de kinderen van de Pijler om een pingpongtafel gevraagd bij de 
directie. Wat een prachtig initiatief! Omdat de budgetten voor inrichting van het plein met de 
nieuwbouw volledig en zelfs meer dan dat opgegaan zijn, is daar geen budget voor vanuit 
school. Daarom heeft de leerlingenraad het plan opgevat om sponsoren te zoeken. Vorige week 
is een brief opgesteld, waarmee de kinderen uit de leerlingenraad bedrijven kunnen 
aanschrijven. De eerste € 100,- is al binnen! We hopen dat de actie daadwerkelijk leidt tot de zo 
gewenste pingpongtafel. Indien u ideeën heeft of bedrijven weet die dit initiatief willen 
ondersteunen hoort de leerlingenraad dat graag. 
Mede namens alle kinderen van IKC de Pijler vast hartelijk bedankt! 
 

BSO NIEUWS 

Worstenbroodjes maken op de bso en samen de fruithap klaarmaken. Gezellig! #SNOR 

  

AGENDA  

Wo. 15 feb. Programmeerdag. 

Ma. 20 feb. 14:00 tot 16:00 uur Café GEZIeN, de geboorte van een gezin, zie flyer in de bijlage. 

Do. 23 feb. “Dwergenfeest” voor peuters en kleuters, meer info volgt z.s.m. 

Vr. 24 feb. Afsluiting Alles-in-1 project Geschiedenis middels een Kahoot voor groep 3 t/m 8. 

Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
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