
                 
                Nieuwsbrief 24 

           IKC de Pijler 
                         10-03-2023 t/m 24-03-2023  
                              

‘Met plezier naar de Pijler,  

    want want daar zit het wel SNOR’   

           Fazant 1                          www.basisschooldepijler.nl  
           3299 BS Maasdam                                       Email onderwijs: info.depijler@dehoekscheschool.nl                  
           Tel. 078-6761445                                         Email opvang: depijler@ko-dehoekscheschool.nl     

 

SNEEUWPRET 

 
Het was niet veel, maar er lag wat sneeuw, waar de kinderen toch even plezier van hadden      

Verder was het helaas bar en boos weer de gehele week, waardoor de kinderen na de lunch 3 
van de 4 middagen een half uur binnen gespeeld hebben. Ze hebben dan de keuze uit 
gezelschapsspelletjes spelen in de hal, een boek lezen of tekenen in een lokaal of een film 
kijken. Hopelijk kunnen we volgende week weer dagelijks buiten spelen na de lunch.  
 

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 
Elke 2 jaar voert school een tevredenheidsonderzoek uit. De email met link/inlogode is 
vanmiddag, 10-03-2023 om 14:19 verstuurd. Deze is verstuurd via mail, niet zoals u van ons 
gewend bent via Schoudercom! U heeft de gehele maand maart de tijd om deze in te vullen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

VACATURES  
Binnen De Hoeksche School zijn op dit moment 3 vacatures voor directeuren, het gaat om IKC 
de Dubbeldekker in Numansdorp, het Anker in Heinenoord en de Schelf in s’Gravendeel. In de 
bijlage vindt u meer informatie. Bij deze vraag ik u deze advertenties te delen in uw netwerk. 
Hartelijk dank namens de kinderen, ouders en leerkrachten van deze scholen.   
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OPENING THEMA gr. ½ en kinderopvang 

Na de vakantie is het nieuwe 
thema begonnen: “Wat trek jij 
aan in de lente?"  
Natuurlijk besteden we 
daarbij ook aandacht aan het 
Paasfeest. Het thema loopt 
van 6 maart tot en met 7 
april. 
In de hal is een bloemen- en 
groente/fruitwinkel, waar de 
kinderen met aarde, zaden 
en bloembolletjes in de 
zandtafel kunnen werken. 
Ook kunnen de kinderen 
gaan ontdekken welke 
soorten kleding er zijn, ze 
passen kleding aan en kiezen 
kleren uit. Zo maken ze 
kennis met de verschillende 
kenmerken van kleding. In de 
groepen 1/2 ligt het accent op 
tuinieren. 
Voor dit nieuwe thema zijn 
we nog op zoek naar gieters, 

tuinhandschoenen, klompen, kaplaarzen, tuinbroeken, tuinpakken, kunstbloemen, een kweek- 
kasje, een wasrek en plastic plantenpotten (met gaatjes onderin); heel graag voorzien van naam. 
 

NIEUWE VAKDOCENT BEWEGINGSONDERWIJS 

Hoi, mijn naam is Sacha en ik ben die nieuwe gymdocent! 
 
In februari ben ik begonnen als nieuwe gymdocent van jullie kinderen. Ik zal dus voortaan de 
gymles gaan geven aan de kinderen uit de groepen 2 t/m 8. Aan bijna alle groepen en natuurlijk 
gewoon in dezelfde gymzaal als altijd. 
Elke school en docent heeft natuurlijk een visie op lesgeven. Die van mij is vanzelfsprekend 
gericht op lesgeven in de gymzaal. In mijn gymles vind ik zowel het fysieke als cognitieve erg 
belangrijk. Ik heb uiteraard als doel zo veel mogelijk kinderen stimuleren tot een leven lang 
bewegen. Hiernaast heb ik ook als doel een pedagogisch klimaat scheppen, waarin alle kinderen 
zich kunnen ontwikkelen in hun eigen persoonlijke doelen. Mijns inziens kan je cognitief 
complexere uitdagingen geven zonder het beweegdoel hierbij mis te lopen. Een win-win situatie 
dus. 
Mochten er vragen zijn aan mij betreffend de gymles kunnen die natuurlijk via de school aan mij 
gesteld worden. 
 
(En natuurlijk) Met sportieve groet, Sacha 
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GEVONDEN VOORWERPEN  
Een zilveren ring van een volwassene in het Tiny forest, op te halen bij juf Anja.  

 
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 bij nieuwsbrief 23. 
 
BSO NIEUWS 
In de voorjaarsvakantie hebben we op de 
bso weer allerlei leuke dingen gedaan. Zo 
zijn we naar Funzone geweest, hebben 
we vogelhuisjes gemaakt, koekjes 
gebakken, een spelletjesmiddag 
gehouden en een sjoelwedstrijd 
georganiseerd. 

 
CAFÉ GEZIeN 
Op woensdagavond 15 maart 2023 
organiseert het team van Café GEZIeN 
HW een nieuwe bijeenkomst met het thema: Seksualiteit. 
In de flyer bij Nieuwsbrief 23 vindt u alle informatie. 
Wij kijken uit naar een fijne, goedbezochte bijeenkomst.  
Met hartelijke groet, 
Namens team Café GEZIeN HW,  
Diana Kievit 06-20966062 

 
PEUTERSPEELZAALNIEUWS 
Wat een heerlijk spel in de huishoek, thee 
zetten voor de juf! Dat smaakt lekker. 

 
AGENDA  
Wo. 15 mrt. 2e rapport mee,  
schoolvoetbal gr. 5/6!  
Za. 18 mrt. Landelijke opschoondag,  
zie flyer bij nieuwsbrief 23. 
Week van 20 t/m 24 maart 
Rapportgesprekken; graag zien we u allen 
om samen te bespreken wat het beste is 
voor uw kind. Iedere groep heeft ook een avond ter beschikking. Zie schoudercom t.z.t. om in te 
schrijven. 
Ma. 27 mrt. Studiedag, leerlingen onderwijs vrij.  
Do. 6 april Foutje op de kalender, alle kinderen zijn uiteraard om 14.00 uur vrij! 
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