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27-10-2021 De Pionier
Ouder – Kind lessen
Na de geslaagde informatiemomenten waarbij ouders weer de
school in mochten komen en kinderen enthousiast hun lokaal en
materiaal lieten zien, waren we toe aan een volgend moment
met ouders in de school.
We hadden het voornemen ouders de mogelijkheid te bieden bij
de instructie van een les aanwezig te zijn.
Met het oplopen van de Coronacijfers hebben we besloten de
uitvoering van dit voornemen nog even in de wacht te zetten.
U hoort van ons zodra wij hier een mogelijkheid toe zien.

Stichting Opkikker
In de hal van onze school bij de hoofdingang staat een grote doos van
Stichting Opkikker.
Stichting Opkikker geeft gezinnen met een ziek kind een dag om nooit
te vergeten, een Opkikkerdag!
Om dit mogelijk te maken is veel geld nodig. Met het inzamelen van
gebruikte cartridges en mobiele telefoons op school helpen wij deze
Stichting. Alles wordt goed gerecycled door Eeko én Stichting Opkikker
ontvangt voor elke cartridge en mobiele telefoon een vergoeding!

Help je mee?
5 december tip
Volgende maand komt de goedheiligman weer in ons land. Misschien is uw kind al bezig met
een mooie tekening en een verlanglijstje voor pakjesavond. Een tip voor Sinterklaas is het
geven van een leuk en leerzaam rekenspel. Leren en plezier in één! Via onderstaande link
kan Sinterklaas zien welke rekenspellen geschikt zijn per groep.
https://www.rondjerekenspel.nl/thuis/rekenspellen-voor-thuis
Natuurlijk ook leuk voor uzelf!
Schoolkeuze voortgezet onderwijs
De scholen voor het voortgezet onderwijs bieden de mogelijkheid voor het bezoeken van
Open Dagen. Dit uiteraard ter oriëntatie t.b.v. de schoolkeuze na groep 8. De informatie die
wij hierover ontvangen sturen we door via Parro en/of de Nieuwsbrieven. Deze Open Dagen
zijn te bezoeken voor leerlingen van groep 7 en 8.
Traktaties
Hoe leuk is het om jarig te zijn en te mogen trakteren!
In de klas maken we daar natuurlijk een feestelijk moment van. De
laatste tijd ervaren we dat in het enthousiasme voor de traktaties
deze ook steeds meer en groter worden. Zakjes vol snoepgoed, of
naast een zakje chips nog iets anders lekkers.
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Er zijn regelmatig verjaardagen in de groep, kinderen worden op deze manier steeds
opnieuw verrast en een beperkte traktatie is daarom écht voldoende.
Vanuit school vinden we het fijn als het een gezonde traktatie is. Een andere mogelijkheid in
plaats van snoepgoed kan een klein cadeautje als bellenblaas, grappige pen of potlood, gum,
o.i.d. zijn.
Foto toestemming
Bij diverse activiteiten op school, maar ook tijdens excursies, de schoolreis etc. worden er
foto’s gemaakt waar leerlingen herkenbaar, maar soms ook van achter/minder herkenbaar
te zien zijn. Aan de ouders is toestemming gevraagd foto’s te mogen gebruiken voor de
Nieuwsbrief, de website, voor facebook, een mogelijke schoolfolder of andere PR uitingen
vanuit de school.
Van de meeste ouders weten we inmiddels of daar toestemming voor is. Hebt u dit nog niet
doorgegeven, wilt u dat dan a.u.b. doen bij de leerkracht van uw kind?
De komende periode zullen we meer aandacht geven aan de PR van onze school. Er zullen
regelmatig foto’s gemaakt worden. Voordat we foto’s gaan gebruiken zullen we de
desbetreffende ouders benaderen. Het zou jammer zijn als we dan pas ontdekken dat
beeldmateriaal niet gebruikt mag worden.
Jaarkalender en activiteiten
Voor de herfstvakantie is het overzicht van de activiteiten waarvan de datum en informatie
bekend is, de vakanties en studiedagen via Parro verstuurd aan alle ouders. We verzoeken u
dit overzicht te bewaren, zodat u op de hoogte bent van wat komen gaat. Anders dan
voorgaande jaren worden er geen informatiekaarten per groep verstrekt. Zie ook de agenda
op de website van onze school.
KIWI stickers sparen, spaar je mee?
Met elkaar hebben we in korte tijd 300 Kiwistickers bij elkaar gespaard ! Super goed gedaan,
wat zijn we gezond bezig. De actie is daarmee voor onze school afgelopen en in het voorjaar
ontvangen we 20 ballen waar we op school lekker mee kunnen spelen.
Melkflessen gevraagd
De kleutergroepen zijn op zoek naar heel veel lege plastic melk of sap
flessen om lampions te kunnen maken. Hebt u lege flessen thuis, geeft u ze
dan a.u.b. nog deze week mee naar school.
De kleuters zijn er blij mee!

Schoolfoto’s
Dinsdagavond 25 oktober waren er heel veel positieve reacties bij het ophalen van de
schoolfoto’s. Er zijn prachtige portretfoto’s en vrolijke groepsfoto’s gemaakt. Dank aan de
ouderraad voor de organisatie m.b.t. de schoolfotografie.
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Jaarvergadering OR & MR
Op dinsdag 12 oktober 2021 vond de algemene jaarvergadering plaats van de
medezeggenschapraad (MR) en de ouderraad (OR) van de Pionier. Tijdens deze vergadering
hebben de MR en OR hun activiteiten van het schooljaar 2020 -2021 toegelicht, is het
financiële overzicht van de OR besproken en is de hoogte van de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2021-2022 op € 27,50 vastgesteld. Voor het schoolreisje is er voor het schooljaar
2021-2022 geen bedrag vastgesteld omdat deze schoolreis inmiddels achter ons ligt.
Uiteraard is er een verslag gemaakt van de vergadering en wordt dit binnenkort op de
website geplaatst.
Informatie over de schoolreis
Nu het na alle Corona maatregelen weer mogelijk was hebben alle groepen recent een
schoolreis vol plezier en pret gehad! Al langer bestond de wens vanuit het team om de
schoolreis aan het begin van het schooljaar te doen. Het einde van het schooljaar is vaak vol
van activiteiten, op deze manier spreiden we deze beter. Aan het begin van het jaar met de
‘nieuwe groep en nieuwe leerkracht’ een dagje de school uit gaan en samen de schoolreis
beleven is prettig om elkaar op een andere manier te leren kennen. Veelal is het op de
schoolreisbestemmingen in september veel minder druk, waardoor er meer gebruik
gemaakt kan worden van alle voorzieningen zonder dat er lange wachtrijen zijn. Ook de
weersomstandigheden in september zijn vaak goed te doen. Met ingang van het schooljaar
2021-2022 is de schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 verplaatst naar september.
Tegen het einde van het schooljaar zullen wij communiceren over het schoolreisje in
schooljaar 2022-2023, welke plaats zal vinden in september 2022. Het nieuwe bedrag voor
de schoolreis is vastgesteld op € 28,50.
De verzoeken voor het voldoen van de bedragen voor de ouderbijdrage en de schoolreis
zullen vanaf schooljaar 2022-2023 apart gedaan worden.
De leerlingenraad
Op woensdag 6 oktober is er na verkiezingen een nieuwe leerlingenraad gekozen. Uit elke
groep zijn twee leerlingen door hun klasgenoten gekozen. Hiervoor hebben zij campagne
gevoerd om te worden gekozen. Er zijn presentaties gehouden en in de aula hingen
verkiezingsposters. Op vrijdag 1 oktober waren de verkiezingen, het was best spannend! Na
het tellen van de stemmen kan ik nu de nieuwe leerlingenraad voorstellen.
Groep 5; Julian en Tessa
Groep 6; Hala en Adam
Groep 7; Maira en Khloe
Groep 8; Julia en Stijn
De leerlingenraad kan over alles wat school aangaat meepraten. Soms wordt vanuit het
team ook advies gevraagd aan de leerlingenraad. In de eerste vergadering is bijvoorbeeld
besproken wat zij vonden van de schoolreisjes en gevraagd naar welke boeken zij nog graag
in onze bibliotheek willen hebben. We zijn blij dat we weer gestart zijn en hebben er zin in!
Groetjes, juf Wilma
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag

3 november
4 november
5 november
5 november
8 november
10 november
11 november
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Groep 3 naar Zorgvrij
Groep 6/7 naar Beeckestijn
Afsluiting thema “Communicatie”
Voorstelling groep 8
Start thema “Bijzondere familie”
Nieuwsbrief 6
Sint Maarten

