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Op de voorpagina

Als echte VIP’s werden
de leerlingen op de
eerste schooldag
onthaald. Met deze
vrolijke start van het
schooljaar haalden we
zelfs de voorpagina
van ‘De Jutter’.

Schoolreizen
De voorbereidingen voor de schoolreizen van onder- en
bovenbouw voor dit schooljaar zijn in volle gang.
Vrijdag 10 september gaan de groepen 1 t/m 4 naar Oud
Valkeveen. De groepen 5 t/m 8 gaan 24 september naar Duinrell.
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u de benodigde
informatie.
Swimming ‘s Cool
Als vervanging voor het schoolzwemmen heeft zwembad De Heerenduinen een
schoolzwemprogramma ontwikkeld genaamd Swimming 's Cool. Er is een aanbod op maat
samengesteld met een diversiteit aan zwemactiviteiten.
Het aanbod is voor de groepen 3-4; 5-6; 7-8 de activiteiten vallen onder het
bewegingsonderwijs ("natte gymles"). In de week van Swimming ’s Cool komt deze activiteit
in de plaats van de gymles op donderdag.
Verspreid over het schooljaar zullen onze groepen hieraan
deelnemen.
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Kleutergym
In de weken waarin Swimming ’s Cool plaatsvindt voor de groepen 3 t/m 8 is er voor de
oudste kleuters gym in het Polderhuis met meester Leroy.
Personele zaken
Beste ouders,
Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Monique Tervoort en vanaf het begin van dit schooljaar ben
ik de intern begeleider op De Pionier. Ik neem daarmee de
werkzaamheden van Sylvia over tot er een nieuwe vaste intern
begeleider gevonden is.
Ik ben in het onderwijs begonnen als groepsleerkracht en later als intern
begeleider.
In mijn werk staat de ontwikkeling van ieder kind
centraal. Een goede samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht is
de basis waarop een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Als ik mijn steentje bij kan dragen aan het helpen creëren van deze samenwerking met de
leerkracht als onderwijsprofessional, de ouders als ervaringsdeskundigen en het kind met
zijn eigen belevingswereld doe ik dat graag. Ik heb mogen ervaren dat we daardoor echt het
verschil kunnen maken voor een kind.
De afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met een fijn team en
enthousiaste kinderen. Ik kijk ernaar uit om ook u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Monique.
Inschrijven kleuters
Hebt u nog een peuter in het gezin, of is er iemand in uw omgeving met jonge kinderen die
overweegt hen op De Pionier in te schrijven, dan is er de mogelijkheid hiervoor een afspraak
te maken.
Tijdig inschrijven geeft ons de gelegenheid een goede planning te maken voor de instroom
van nieuwe leerlingen en u duidelijkheid te geven over de mogelijkheid van plaatsing.
KIWI stickers sparen
Je kent ze vast, de stickers die op kiwi’s geplakt zijn. Er is een mogelijkheid
om met het sparen van die stickers gratis ballen voor de school te krijgen.
Hoe meer stickers, hoe meer ballen, hoe meer speelplezier!
Eet je zo’n lekker gezonde kiwi, neem de sticker dan mee naar school. Met
elkaar maken we daar een mooie spaaractie van!
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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 zo snel mogelijk
weer mee naar school neemt.
Versoepeling Corona richtlijnen
Op 20 september hopen we meer te horen over mogelijke versoepelingen van de richtlijnen
in het Coronabeleid.
Wanneer vanuit het kabinet mogelijke versoepelingen worden genoemd blijkt het in de
praktijk niet zo te zijn dat deze ook direct de volgende dag, op school, doorgevoerd kunnen
worden. Informatie vanuit de PO raad (onderwijs) en de GGD gaat naar de schoolbesturen,
schoolbesturen kunnen dan ook nog regionaal afstemmen indien nodig. Vanuit de besturen
gaan de nieuwe of aangepaste afspraken en richtlijnen dan weer naar de scholen.
Zoals overal om ons heen te horen is, hebben we met elkaar ervaren dat naast heel veel
aanpassingen en andere manieren van doen dan we gewend waren, de Corona periode ons
ook nieuwe inzichten en een andere manier van werken gebracht heeft. Een aantal daarvan
zijn als zó prettig ervaren dat we dat willen laten voortbestaan. Wat dat zal betekenen voor
onze school zullen we uiteraard aan u laten weten.
Voetbalmiddag
Woensdagmiddag 15 september 2021 organiseren Tata Steel en Telstar weer een leuke en
sportieve voetbalmiddag; een Tata-Kids of Steel® Football middag in het kader van het
community partnerschap. Jongens en meisjes van 8 t/m 14 jaar kunnen gratis deelnemen!
De focus ligt natuurlijk op voetballen. Tijdens de training zullen ook verschillende skill games
uit het voerbalspel FIFA21 worden nagedaan. Dit alles onder begeleiding van de spelers van
Telstar. De voetbaltrainingen zullen plaatsvinden in het BUKO voetbalstadion van Telstar in
Velsen-Zuid en duren van 15.00 tot 17.30 uur. De kinderen hoeven niet persé al te kunnen
voetballen om deel te nemen aan deze leuke voetbalmiddag. Ook als je nog niet veel
ervaring hebt kan je meedoen aan deze sportieve middag!
Inschrijven kan via deze link. Home - Tata Steel (soccer-camps.nl)
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•
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Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag

9 september
10 september
17 september
24 september
22 september
12 oktober
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Swimming ’s Cool groep 5, 6, 7
Schoolreis Onderbouw 1 t/m 4
Swimming ’s Cool Groep 8
Schoolreis Bovenbouw 5 t/m 8
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