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Nieuwsbrief 3 02-9-2020 De Pionier

Het laatste nieuws!
Voorstellen HVO-leerkracht
Levensvragen?
Moet ik daar ook les in krijgen?
Levensthema’s zoals liefde, identiteit, natuur, dood en geloof raken de belangrijke waarden
in het leven.
Ik ben Martine Schoorel, HVO-docent op een tweetal scholen in Noord-Holland. Met ingang
van dit jaar doe ik dat op dinsdagmiddag aan de groepen 6 en 7 op de Pionier. De groepen
krijgen om de week 45 minuten les in Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Bij HVO,
wordt gewerkt vanuit het humanisme als levensbeschouwing en inspiratiebron. Hierbij staat
de mens centraal.
HVO staat los van religie en laat op een creatieve manier de kinderen eigen ervaringen en
ideeën onderzoeken. Ik moedig kinderen aan met elkaar te delen en vergelijken wat ze
denken, voelen, willen en doen.
Wat is eigen verantwoordelijkheid dragen? Hoe is het om samen te werken met
verschillende individuen? Welke gevolgen hebben mijn keuzes voor anderen en de
omgeving? De dialoog tussen kinderen speelt hierbij een belangrijke rol.
De thema’s die aan bod komen, leid ik af van datgene wat de kinderen bezighoudt.
Denk daarbij aan: Vriendschap – identiteit - kinderrechten - arm/rijk – democratie – familie –
geluk – wel of niet geloven en vrijheid.
De vragen die daarbij naar voren komen zijn vragen waar je niet één, twee, drie een
antwoord op hebt. Het zijn vragen zonder goed of fout antwoord. We noemen dat ook wel
levensvragen. Voor de zoektocht naar een antwoord op al die vragen worden verschillende
werkvormen gebruikt: kringgesprek, toneel, tekenen, verhaal, spel, filmfragment, knutselen.
De verschillende talenten van de kinderen komen daardoor goed tot hun recht. Kort gezegd:
“HVO is laten zien
wat je denkt, wilt en voelt
en ook
luisteren naar wat een ander bedoeld.”
Mocht u vragen hebben dan ben ik op dinsdagmiddag na schooltijd aanwezig of anders via
de groepsleerkracht van uw kind.
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Nio
De NIO is een klassikale toets waarmee een intelligentie index wordt gegeven. Om een goed
advies voor het voortgezet onderwijs te geven maken wij op school gebruik van de Cito
scores, de NIO score en natuurlijk het beeld dat wij van de leerling hebben.
Het was de bedoeling dat de NIO het vorige schooljaar in groep 7 zou worden afgenomen,
maar vanwege Corona is de toets verplaatst naar dit schooljaar en wel op 14 september.
De ouders van groep 8 ontvangen van de groepsleerkracht aanvullende informatie over deze
toets.
Met alle verzamelde gegevens zal over enige tijd een advies voor het voortgezet onderwijs
gegeven worden.
Zwemmen
De groepen 3 tm 8 mogen dit jaar weer zwemmen!
Dit zijn altijd superleuke lessen waar de kinderen
erg naar uitzien. Alle groepen mogen 2 of 3 keer per
jaar met elkaar naar het zwembad. De les staat
altijd in een bepaald thema. Als het zover is vragen
we u om hulp voor het rijden.
Schoolfotograaf

Op 18 september komt de schoolfotograaf.
Deze keer is het helaas niet mogelijk om na schooltijd met broers en zussen van buiten de
school op de foto te gaan. Dit in verband met de maatregelen rondom Corona.
Mad Science
Mad Science komt weer op Kindcentrum de Pionier met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 21-82020, konden de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus bestaat uit volledig
nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder
hebben meegedaan. De cursus is op donderdag om 14:45 en start op 3-9-2020.
De lessen duren een uur. De kinderen kunnen na schooltijd op school blijven en even iets
eten en drinken (zelf mee nemen). De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard
gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop van de show
wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Er hebben zich 24 kinderen
ingeschreven en we wensen hen veel plezier toe!
Gevonden voorwerpen?
Volgende week leggen we alle gevonden voorwerpen op het podium. De kinderen kunnen
dan zelf kijken of er nog iets tussen ligt dat van hen is. We zullen u ook een aantal foto’s
sturen zodat u van afstand even met uw kind mee kunt kijken en mogelijk wat tips kunt
geven.
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Ouderavond
U bent van ons gewend om informatie te krijgen over verschillende onderwerpen of thema’s
die bij de school horen. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd zullen we deze
onderwerpen digitaal met u delen in de vorm van informatiefilmpjes. De bestanden zijn te
vinden in de documenten map van Teams. Zodra de filmpjes online zijn zullen we u Parro
bericht sturen met de exacte locatie. De onderwerpen van de filmpjes zijn:
1. Staal (informatie over onze taalmethode)
2. WIG 5 (informatie over onze vernieuwde rekenmethode)
3. Kleuteruniversiteit (informatie over de methode bij de kleuters)
4. Wat kun je als ouders thuis doen om je kind te helpen?
U kunt inloggen via het account van uw zoon of dochter en vervolgens zelf kiezen welk
filmpje u aanspreekt of u kunt ze natuurlijk ook allemaal bekijken. Veel kijkplezier!
Fantastische ontwerpen
In de eerste periode (10 weken) van het jaar werken we met het schoolthema ‘fantatische
ontwerpen’. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met Blink. Hier zitten de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek allemaal in.
De kleuters starten eerst 5 weken met het thema ‘boer Boris heeft het heet’ en sluiten
daarna aan bij het schoolthema.
Drinken mee naar school
In het stukje informatie onderaan de nieuwsbrief kunt u meer lezen over welke drankjes
voor kinderen wel een niet gezond zijn en waarom. Daarnaast willen we u vragen om zo min
mogelijk pakjes mee te geven. Dit is een stuk minder goed voor het milieu dan een
beker/bidon die kinderen kunnen hergebruiken.

Agenda
Belangrijke data
• 7 september:
• 14 september:
• 18 september:
• 25 september:

MR vergadering
NIO groep 8
Zwemmen groep 7 & 8
Voorstelling groep 6
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Informatie

Wat geef ik mijn kind te drinken? (4-13 jaar)
In de categorie dranken heb je veel keus. Maar de basis is simpel: water is de beste
dorstlesser. Sap, diksap, limonade en frisdrank kun je beter niet vaker dan 1 keer per week
geven. Melk of yoghurt heeft je kind elke dag nodig.
Hoeveel drinken heeft je kind nodig?
Kind van 4 tot 8 jaar Kind van 9 tot 13 jaar
1 tot 1,5 liter

1 tot 1,5 liter

Water als standard
Water en thee zonder suiker zijn de perfecte dorstlessers. Hoe maak je water drinken leuk?

Tip 1: Pimp het water
Tip 2: Ga voor bijzondere thee
Zoete drankjes zonder suiker
In sommige pakjes drinken zit geen suiker, maar ze smaken wel zoet. Op de verpakking staan
dan termen als 'light’, ‘0% suiker’ of ‘zero’. Om het zoet te maken, gebruiken fabrikanten
zoetstoffen. Die bevatten dan wel geen calorieën, maar toch is het beter om je kind gewoon
water te geven. Het zuur in light-dranken kan namelijk het tandglazuur aantasten. Dat
noemen we tanderosie. Ook raken kinderen gewend aan een zoete smaak, vanwege de
zoetstoffen die erin zitten.
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Hoeveel suiker zit er in pakjes drinken?
In zoete dranken zoals aanmaaklimonade, diksap, sap en frisdrank zit veel suiker. En dus veel
calorieën. Kijk maar eens in het plaatje hoeveel suikerklontjes er in de verschillende drankjes
zit.
Deze afbeeldingen zijn gebaseerd op etiketinformatie uit 2019.
Suiker in vruchtendranken
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Suiker in frisdranken

Suiker in zuiveldranken
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