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Oktober 2021 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) , 
 
Eerste periode 
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op en de weken zijn om gevlogen.  
Gelukkig hebben we de corona regels wat los kunnen laten, maar waakzaamheid blijft nodig. We zien nu op het 
moment van schrijven de besmettingen al weer oplopen, dus we blijven alert wat dat voor de school in zal 
houden. Vooralsnog houden we regels van 25 september aan die u eerder heeft ontvangen. Mochten hier 
veranderingen in komen dan hoort u dat van ons.  
  
De eerste weken waren flink gevuld met voorlichtingsmomenten voor de nieuwe methodes voor het team.  
 
Voor rekenen gebruiken we nu de Wereld in Getallen versie 5 en voor het technisch lezen Karakter. 
Daarover heeft u in de nieuwsbrief van juli al het nodige kunnen lezen, maar op deze links vindt u nogmaals 
informatie.  
 
De wereld in getallen | Rekenen basisonderwijs (malmberg.nl) 
Karakter | voortgezet technisch lezen | Malmberg 
 
Daarnaast hadden we kennismakingsgesprekken en we hopen dat met het gebruik van de ‘schoolgesprek’ 
link/app het uitnodigen een stuk sneller en makkelijker is gegaan. 
 
Gelukkig kon groep 8 weer ‘normaal’ op schoolkamp naar Loon op Zand en zij genieten op het moment van 
schrijven van een heerlijke werkweek. 
 
Lerarentekort 
De berichten over het grote lerarentekort zijn u ook vast niet ontgaan. Binnen het onderwijs is een groot tekort 
ontstaan aan geschoolde en bekwame leerkrachten. Dit doet zich het meest gelden in de grote steden 
waaronder Rotterdam. Scholen moeten alle zeilen bij zetten om groepen bezet te krijgen en soms heeft het tot 
gevolg dat groepen samengevoegd worden. Op De Pijler kunnen we het met veel kunst- en vliegwerk nog net 
geregeld krijgen, maar we merken ook dat het steeds lastiger wordt. Zeker als er mensen om welke reden dan 
ook uitvallen, wordt het steeds lastiger hier mensen voor te vinden. Het kan dus ook zijn dat uw kind al 
meerdere gezichten voor de klas heeft gezien. Geen wenselijke situatienatuurlijk, maar  
we doen er alles aan om de kinderen iedere dag naar school te laten komen. Het is echter soms niet meer te 
organiseren en dan moeten we helaas een beroep op u als ouders doen met de vraag of het lukt uw kind thuis 
op te vangen.  
We willen u wederom bedanken voor de flexibiliteit en bereidheid om u kind thuis op te vangen als de situatie 
daarom vroeg.  
De vooruitzichten wat betreft de tekorten zijn helaas nog steeds ongunstig en als school en bestuur krijgen we 
dit ook niet zomaar opgelost. We hopen dat er vanuit de overheid nu toch echt meer structurele oplossingen 
gaan komen om deze tekorten terug te brengen.  

 

https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/karakter.htm
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Gebouw 
 
In de zomervakantie is er hard gewerkt om nieuwe verlichting in het gebouw op de grote Pijler aan te brengen. 
Een klus die maar net op tijd af was voordat de kinderen weer kwamen, maar we hebben nu veel beter licht en 
een stuk zuiniger dan de oude verlichting.  Daarnaast zijn er kantoren op de tweede verdieping gemaakt en is 
de oude directie en ib ruimte nu een lokaal geworden. 
In de herfstvakantie gaat er verder verbouw worden en zal er een nieuwe keuken in de personeelsruimte 
geplaatst worden. Daarnaast worden ook de nieuwe kantoor ruimtes en de personeelskamer voorzien van 
nieuwe vloeren.  
Vanaf november zal er een aantal maanden geschilderd gaan worden op de grote Pijler want alle lokalen en 
overige ruimtes zullen voorzien worden van een nieuwe verflaag. Dat wordt een logistieke uitdaging maar met 
een mooi eind resultaat als doel. Daarna zal er nog nieuwe ‘wandbekleding’ in de lokalen komen. De 
wandbekleding bestaat uit panelen met ‘prikbord’ en whiteborden zodat we overal eenheid in de school 
krijgen en de muren mooi blijven. 
 
Tevens zijn straks alle oude ‘beamer borden’ vervangen door grote nieuwe digiborden. Dus ook op dat gebied 
gebeurt er het nodige. Vervolgens zullen we dan weer de alleroudste digiborden die er al waren gaan 
vervangen.  
 
Zodra het een en ander gereed is zullen we met u foto’s delen voor een impressie. 
 
Schoolapp 
Zoals u gemerkt heeft gebruiken we voor communicatie richting u als ouders alleen nog de schoolapp en de 
mail via Parnassys. Ook vanuit de groepen ontvangt u nu steeds meer berichten via de schoolapp. We hopen 
dat dit u bevalt en mocht u nog geen gebruik kunnen maken van de schoolapp stuurt u dan even een mailtje 
naar braijer@obsdepijler.nl . Brenda zal dan zorgen dat u een inlogcode ontvangt. 
 
Kinderboekenweek 
Vorige week ging de kinderboekenweek van start met als thema ‘Worden wat je Wil’ . Er was een mooi filmpje 
gemaakt voor de opening en de kinderen (en u hopelijk ook) hebben er enorm van genoten. Er is veel aandacht 
aan geschonken en ook zijn er meerdere schrijvers en schrijfsters op school geweest om te vertellen over hun 
boeken, maar ook over hun vak. Het was een hele leuke en leerzame Kinderboekenweek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:braijer@obsdepijler.nl
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Vakantieplanning  

 
Hierbij de vakantieplanning en studiedagen voor komend schooljaar 

 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie  Ma. 18-10-2021 Vrij. 22-10-2021 

Sinterklaas Vrij.  03-12-2021 / kinderen 12.00 – 

12.15 uur uit 

 

Kerstvakantie  Do.  23-12-2021 / kinderen 12.00 -

12.15 uur uit 

Vrij. 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie Ma. 28-02-2022 Vrij. 04-03-2022 

Pasen Vrij. 15-04-2022 Ma. 18-04-2022 

Meivakantie + Koningsdag Ma. 25-04-2022 Vrij. 06-05-2022 

Hemelvaart + extra vrijdag Do.  26-05-2022 Vrij. 27-05-2022  

Pinksteren  Ma. 06-06-2022   

Zomervakantie Vrij. 08-07-2022  Vrij. 19-08-2022 

   

Studiedagen  Dinsdag 02-11-2021  

 Maandag 10-01-2022  

 Vrijdag 11-02-2022  

 Donderdag 14-04-2022  

 Vrijdag 17-06-2022  

                                    

       We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! 


