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AFSCHEID MEESTER ERIC 

 
Donderdag j.l. heeft meester Eric afscheid genomen van IKC de Pijler. Meester Eric heeft 3,5 
jaar fantastische bewegingsonderwijs lessen gegeven aan de kinderen van de Pijler.  
En dat niet alleen, hij stimuleerde ook hun sociaal emotionele ontwikkeling door hen te leren 
omgaan met vrije situaties en conflicten, door hen een spiegel voor te houden op hun gedrag 
t.o.v. hem en t.o.v. klas- en/of schoolgenootjes. Hij deed dat op een voor kinderen fijne manier. 
Dat maakte hem erg populair onder de kinderen én de leerkrachten. Hij heeft een gezamenlijk 
afscheidscadeau gekregen van de kinderen in de vorm van een rapport. Alle kinderen hebben 
daarin iets voor hem geschreven. De kleuters gaven een kaart met daarop tekeningen van 
meester Eric in al zijn hoedanigheden. Meester Eric had voor alle kinderen een traktatie.  
We gaan hem ongelooflijk missen! 
 
Gelukkig staat zijn opvolger al te trappelen om hem op te volgen. Volgende week start meester 
Sacha. Gedurende dit schooljaar zullen de leerkrachten zelf weer meegaan naar de gymlessen. 
Meester Sacha is nog niet afgestudeerd aan de ALO. Hij zit in de laatste fase van zijn studie. In 
september hoopt hij zijn diploma te hebben en mag hij zonder toezicht les geven. Hij stelt zich 
binnenkort aan u voor middels deze nieuwsbrief.  
We wensen hem veel plezier en succes op de Pijler. 
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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 ‘reflectie’ doelen waar we aan werken: 
Onze kinderen denken na over hoe zij zich verhouden tot de anderen en het andere.  
Onze kinderen denken na over het eigen handelen 
Onze kinderen hebben inzicht in de invloed die hun woorden en daden hebben op een ander 
Onze kinderen hebben het zelfvertrouwen om de juiste keuzes te kunnen maken 
Onze kinderen leren hun eigen waarden vormen 
 

EXCURSIE  
Jaarlijks gaan alle groepen op excursie.  
Groep 6 bracht vandaag een bezoek aan Slot 
Loevestein in het kader van het project 
Middeleeuwen van Alles-in-1 uit het domein 
geschiedenis. De kinderen hebben informatie 
gekregen en zijn zelf op onderzoek geweest 
m.b.v. een sleutel. 
Groep 7 van 6/7 was op bezoek bij groep 7/8. 
Het was bij beide groepen een fijne dag. Dat 
moet wel een leuk kamp worden! 
 

BIJLAGE 
In de bijlage vindt u informatie over 
‘buurtgezinnen’. Meer informatie over dit 
initiatief van gezinnen voor gezinnen vindt u  
via www.buurtgezinnen.nl  
 

OUDERPORTAAL 
In de MR vergadering van maandag j.l. is de 
voorkeur van school voor het ouderportaal van 
Social Schools besproken. De MR kan zich 
vinden in deze keuze. In de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie wordt de 
nieuwe omgeving klaargemaakt, zodat we meteen na de zomervakantie het nieuwe portaal 
kunnen gebruiken. Uw huidige inloggegevens kunt u ook gebruiken voor Social Schools. 
Tezijnertijd ontvangt u gerichte informatie over de migratie. 
 

AGENDA  
Wo. 15 feb. Programmeerdag 
Ma. 20 feb. Café GEZIeN, de geboorte van een gezin, zie flyer bij nieuwsbrief 20 
Do. 23 feb. “Dwergenfeest=hartjesfeest” voor peuters en kleuters, gisteren heeft u via 
Schoudercom meer informatie hierover ontvangen 
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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