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HARTJESFEEST 

Gisteravond kwamen de peuters en de kleuters met hun ouders en broertjes en zusjes naar het 
IKC om samen het Hartjesfeest te vieren. Het doel van dit feestje is gezellig met elkaar samen 
zijn en blij zijn met wat je hebt. In het donker hebben de kinderen met hun zelfgemaakte 
lampionnetjes met hartjes door de wijk gewandeld. Vervolgens was het Tiny forest feeëriek 
verlicht en zaten daar de ‘boeren’ op hen te wachten. Deze boeren vertelden de kinderen dat ze 
blij en dankbaar waren voor de oogst van het seizoen. De boeren werden gespeeld door 
leerlingen van groep 8. Daarna was er ook nog een bijzonder verlicht tafereeltje in de hal met 
leerlingen van gr. 8. Het was een geslaagd, gezellig uurtje voor de jongste kinderen van ons IKC. 
Hartelijk dank aan de ouders van de Ouderraad die hebben meegeholpen aan de organisatie. 
 

NA SCHOOLS AANBOD 
Wegens succes vervolgd: Yogalessen voor de kinderen. Op dinsdag 21 maart a.s. start het 
volgende blok van 4 lessen o.l.v. Petra. De ouders en kinderen die hebben deelgenomen aan het 
eerst blok waren zeer enthousiast. We vinden het leuk dat Petra haar lessen voortzet. Veel 
plezier allemaal. Voor aanmelding zie de flyer in de bijlage. 
 

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 
Elke 2 jaar voert school een tevredenheidsonderzoek uit. In maart van dit schooljaar krijgt u via 
email een login code met de vraag of u de vragenlijst wilt invullen. De resultaten deelt school met 
team, MR en u én kunnen aanleiding zijn voor onderwijsvernieuwing en/of -verbetering. Daarbij is 
het van belang dat het onderzoeksresultaat representatief is, dus het is fijn indien u allen de 
vragenlijst in vult. Vast bedankt voor uw tijd! 

http://www.basisschooldepijler.nl/
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AFSLUITING PROJECT ALLES-in-1 
Vandaag sloten de kinderen van groep 3 
t/m 8 gezamenlijk het project van Alles-in-1 
over geschiedenis af, in de vorm van een 
Kahoot. De leerlingen hebben zelf, met 

een beetje hulp van de juf uiteraard      , 

vragen bedacht voor de kahoot. 
Vervolgens zaten alle kinderen in de hal 
achter een chromebook om te laten zien 
wat ze wisten over de geschiedenislessen 
van de afgelopen periode. De groepjes 
waren samengesteld met kinderen uit 
verschillende groepen.  
De kinderen waren fanatiek! Deze 
afsluiting was erg leuk, maar heeft ook 
zoveel leerelementen in zich. Het gaat om kennis hebben van, samenwerken, rekening houden 
met elkaar, overleggen, doorzetten, naar elkaar luisteren, etc. Het was een prima afsluiting en 
voor herhaling vatbaar. Op Schoudercom vindt u nog meer foto’s.  
 

OUDERPORTAAL 
In de laatste MR vergadering 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 van Schoudercom kunt u ook 
gebruiken voor Social Schools. Tezijnertijd ontvangt u gerichte informatie over de migratie. 
 

GASTLES    
De kinderen uit gr. 4/5 
kregen woensdag een 
gastles van een docent 
van de Muziekschool. 
Hij leerde de kinderen 
in kleine groepjes zelf 
een orgel in elkaar 
zetten, een zogenaamd 
Doe-orgel. Vervolgens 
leerde hij de kinderen 
daarop te spelen.  Het 
was een leuke ochtend 
met optredens voor en 
met elkaar.            
 

GEVONDEN VOORWERPEN  
Een zilveren ring van een volwassene in het Tiny forest, op te halen bij juf Anja.   

http://www.basisschooldepijler.nl/
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CAFÉ GEZIeN 
Op woensdagavond 15 maart 2023 organiseert het team van Café GEZIeN HW een nieuwe 
bijeenkomst met het thema: Seksualiteit. 
In de flyer vindt u alle informatie. 
Wij kijken uit naar een fijne, goedbezochte bijeenkomst.  
Met hartelijke groet, 
Namens team Café GEZIeN HW Diana Kievit 06-20966062 
P.S. Wist u dat Café GEZIeN HW vanaf 01-01-2023 onderdeel is van Welzijn Hoeksche Waard?  
Wij gaan in ons eigen jasje verder, maar voelen ons vereerd en gesteund door deze mooie organisatie,  
die ontmoeten 'ademt'! 

 

HOEKSCHE WAARD LANDSCHAP 
50 stuks zwerfafval voor een jarig HWL! 
Op zaterdag 18 maart is alweer de 21e landelijke 
opschoondag. Deze dag is inmiddels een ware 
traditie. 
Ook dit jaar doet vereniging Hoekschewaards 
Landschap weer mee. Echter staat dit jaar alles in 
het teken van 50 jaar HWL. Om die reden vragen 
we iedereen om ons op deze dag een speciaal cadeautje te geven. 
Wat zou het geweldig zijn als jij/jullie in de week voor 18 maart of op de dag zelf (minimaal) 50 
stuks zwerfafval rapen. Immers is zwerfafval een probleem voor iedereen. Laten we met elkaar in 
actie komen! Helpen jullie mee? Materialen voor het afval rapen, zoals zakken en grijpers, kunt u 
aanvragen bij de R.A.D. (info@radbv.nl of 0186-572586). Zij komen het afval op afspraak ook 
weer ophalen bij school. 
Natuurlijk mag je ook meer dan 50 stuks afval rapen. Hoe meer we opruimen, hoe schoner onze 
omgeving! 
Van al het geraapte afval zouden wij graag een foto willen ontvangen. Deze foto kun je mailen 
naar kleinprofijt@hwl.nl. Wij maken er dan een mooie collage van, welke sowieso op onze 
Facebook pagina gedeeld zal worden. 

 
NIEUWS VAN DE MUZIEKSCHOOL 
'KOM BLOKFLUIT SPELEN' 
Komende maanden kunnen kinderen zich inschrijven 
voor 5 introductielessen blokfluit op verschillende 
locaties in de HoekscheWaard via de website van 
Muziekschool Hoekschewaard.  
Muziekschool Hoeksche Waard - Inschrijven Cursus   
Een leuke korte cursus geschikt voor kinderen vanaf 
6 jaar. Dit aanbod wordt door de muziekverenigingen 
en de muziekschool gezamenlijk gedaan. Na 5 
lessen blokfluit spelen en noten lezen kan je 
aansluiten bij de blokfluitgroep van een vereniging of 
een andere korte cursus kiezen. 
 

 

http://www.basisschooldepijler.nl/
mailto:info.depijler@dehoekscheschool.nl
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HOEKSCHE WAARD ACTIEF 

Vandaag begint de voorjaarsvakantie. Er is weer genoeg 

te doen in de Hoeksche Waard. Sportactiviteiten, 

knutselactiviteiten, het bezoeken van een poppentheater voorstelling en nog veel meer. Wij hebben een 

overzicht gemaakt van de activiteiten in de vakantie en nodigen alle kinderen uit de Hoeksche Waard uit 

om deel te nemen aan de vakantie activiteiten die wij en onze partners organiseren. Zie voor het complete 

overzicht www.hoekschewaardactief.nl/activiteiten en de flyer in de bijlage. 

Met vriendelijke groet namens team Sportstimulering, Margreet Wigmans 

 

VORMINGSONDERWIJS 
Beste ouders van de kinderen die PVO volgen op de Pijler, 
Na de kerst zijn we verdergegaan met het leven van Jezus: wat deed Hij eigenlijk op aarde?  

- We hoorden over het eerste wonder wat Hij deed: Hij veranderde water in wijn op een 
bruiloft.  

- Vier vrienden lieten hun verlamde vriend door een gat in het dak zakken. Jezus genas 
hem. Wat heb jij allemaal over voor je vrienden? 

- Jezus vertelde ook graag verhalen. Over een zoon die wegliep van huis, van zijn vader. 
Later kreeg hij spijt en mocht hij gewoon weer thuiskomen. Zijn vader stond hem met 
open armen op te wachten, gaf hem een knuffel en vergaf hem. Die knuffel boetseerden 
we van klei.  

Na de voorjaarsvakantie 
leven we met elkaar toe 
naar Pasen.  
 
Fijne vakantie! 
 
Juf Sonja,  
vakdocent Protestants 
vormingsonderwijs 

 

 

AGENDA  

Wo. 15 mrt. 2e rapport mee en de week erna zijn de rapportgesprekken. 
Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
 

BIJLAGEN 
• Uitnodiging Yogalessen 

• Activiteiten voorjaarsvakantie Hoeksche Waard Actief 

• Flyer Café Gezien 

• Flyer proeflessen Hockey 

Fijne voorjaarsvakantie! 
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