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Nieuwsbrief 1

25-08-2021 De Pionier

Deze week is de school weer begonnen! Team en leerlingen hebben zin in het nieuwe
schooljaar.
Het laatste nieuws!
Start schooljaar
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 20212022 en de eerste keer dat ik deze ook echt mag
schrijven. In een eerdere nieuwsbrief voor de zomer
heb ik mezelf al voorgesteld. Mogelijk hebben we
elkaar inmiddels gezien, of zal dat binnenkort gaan
gebeuren. Deze eerste dagen van het schooljaar heb ik
veel nieuwe gezichten gezien bij de start en aan het
einde van de schooldag. De eerste weken zal ik korte
bezoeken brengen in de klas om de kinderen te leren
kennen en de sfeer in de groepen te proeven.
In de laatste vakantie week van de leerlingen was het team al op school aanwezig t.b.v. alle
voorbereidingen. Met enthousiasme werd de school weer ingericht na de grote
schoonmaak, werden de plannen besproken voor dit schooljaar en alle voorbereidingen voor
een gezellige ontvangst van- en goede start met de leerlingen voorbereidt.
Het voltallige team heeft zin in een fijn schooljaar met de leerlingen.
Met elkaar maken we er een mooi jaar van!
Thea Tichelaar - directeur De Pionier
Een vrolijke start
Maandag 23 augustus stonden de leerkrachten met grote
cijferballonnen op het plein. Alle kinderen vonden op die manier
direct hun juf. Voor de ouders was dit ook leuk om mee te maken. Als
echte “VIP’s” gingen de groepen daarna over de Rode Loper de school
in.

Personele zaken
Zoals bekend staat juf Sylvia dit schooljaar in groep 6/7 als leerkracht. Zij heeft haar IB taken
overgedragen aan Monique Tervoort. Monique is op maandag en donderdag op school
aanwezig.
Monique Spaanderman heeft na 18 jaar bij ons op school te zijn geweest de
moeilijke knoop doorgehakt om de school te verlaten en in de zorg verder te
gaan. Haar opvolgster, Sonja Cano is inmiddels gestart. Zij is op maandag- en
donderdagochtend aanwezig.
We wensen juf Monique veel succes en plezier op haar andere werkplek en
bedanken haar voor àlle inzet bij ons op school.
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Bericht van juf Monique
Lieve allemaal,
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om via de nieuwsbrief een berichtje van
mij met jullie, de kinderen en ouders van De Pionier, te delen.
In 1996 ging mijn eerste kindje naar, toen nog het Jonge Duin en ook mijn andere twee
kinderen hebben op deze basisschool gezeten.
Na een start als overblijfmoeder, klassenmoeder, en ouderraad mocht ik in 2004 een
ochtend op school komen werken om de directeur met de papierwinkel te
ondersteunen. Inmiddels al 18 jaar.
Met heel veel plezier heb ik alle werkzaamheden uitgevoerd en een band opgebouwd
met het team de kinderen en ouders.
De afgelopen maanden heb ik, omdat het met mijn gezondheid niet helemaal naar wens
ging, gebruikt om voor mezelf de zaken op een rij te zetten.
Naast mijn werk op de Pionier werk ik ook nog 1,5 dag bij een verzorgingshuis. Bij beide
werkgevers heb ik het naar mijn zin en toch brak mij dit de laatste periode ook op.
Twee jaar geleden heb ik bij het verzorgingshuis mijn zorgpapieren gehaald. Ook dit werk
vind ik erg leuk, zinvol en dankbaar net als het werk op school.
Ik heb heel lang nagedacht en overwogen wat voor mij het beste zou zijn en ik heb besloten
om mijn baan bij de Pionier te beëindigen per 1 september a.s en verder te gaan in de
zorg. De mogelijkheid om twee dagen bij een werkgever te werken past op dit moment
beter bij mij.
Het afscheid nemen van school, de kinderen en het team blijft lastig. Het gaat
mij echt aan het hart en de definitieve beslissing was niet makkelijk na hier
zoveel jaar te hebben gewerkt.
Ik wil iedereen bedanken voor de gezelligheid, het vertrouwen en plezier bij
de Pionier.
Ik ga jullie missen.
Liefs Monique
Portfolio
Voor de vakantie zijn de portfolio’s mee naar huis gegaan. Nog niet iedereen heeft deze
weer in geleverd bij de leerkracht. Het zou fijn zijn als iedereen het portfolio deze week weer
mee naar school neemt.
Foto en filmbeelden
Ieder jaar worden er foto- en/of filmbeelden gemaakt op school. Als ouder geeft u
toestemming voor het gebruik/publiceren van deze beelden via Parro.
In Parro kunt u zelf bij “Privacy voorkeuren” uw gewenste toestemming invoeren en
checken.
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Corona protocol
Helaas zijn er nog geen wijzigingen in het Corona protocol. Mochten er versoepelingen
komen, dan brengen we u daar uiteraard van op de hoogte.
Voor op school blijven de belangrijkste zaken:
-Ouders nemen afscheid bij het hek
-Testen bij klachten
-Regelmatig handen wassen
-Ventileren
Benodigdheden nieuwe schooljaar
Groep 3 en 4
Een muis
Een koptelefoon (geen oortjes maar een echte
koptelefoon)
Een gevuld etui (die in het laatje past) met: puntenslijper
(met opvangbakje), schaar, lijm.
Groep 5 tm 8
Een muis
Een koptelefoon (geen oortjes maar een echte koptelefoon)
Een gevuld etui (die in het laatje past) met: puntenslijper (met opvangbakje), schaar, lijm,
gekleurde pen, stiften, kleurpotloden, stabilo pen
Voor groep 8 ook een schoolagenda.
Gymrooster
Maandag:
08:30 - 09:30
09:30 - 09:20
10:30 - 11:20
12:40 - 13:30
13:30 - 14:20

Groep 4
Groep 3
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

Kinderen komen naar het Polderhuis. 8.15 uur deur open.

Donderdag:
08:30 - 09:30
09:30 - 09:20
10:30 - 11:20
12:40 - 13:30
13:30 - 14:20

Groep 6/7
Groep 8
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Kinderen komen naar het Polderhuis. 8.15 uur deur open.

Leerlingen gaan zelfstandig naar huis met toestemming
van ouders.

Leerlingen gaan zelfstandig naar huis met toestemming
van ouders of ouders halen op bij het Polderhuis
14.30/14.35 uur.

Denk op deze dagen a.j.b. aan het meenemen van je gymspullen.
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Agenda
•
•
•
•
•

Dinsdag
Vrijdag
Zwemmen
Vrijdag
Woensdag

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie:

7 september
10 september
17 september
24 september
8 september

16 oktober 2021
25 december 2021
19 februari 2022
30 april 2022
16 juli 2022

Schoolfotograaf
Schoolreis Onderbouw 1 t/m 4
Groep 8
Schoolreis Bovenbouw 5 t/m 8
Nieuwsbrief 2

-24 oktober 2021
-09 januari 2022
-27 februari 2022
-08 mei 2022
-28 augustus 2022

Feestdagen/vrije dagen
Goede vrijdag & 2e Paasdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedagen 2021-2022
25 oktober 2021
18 januari 2022
9 februari 2022
14 april 2022
15 juni 2022
15 juli 2022

Feestdagen/vrije dagen
Goede vrijdag & 2e Paasdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
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