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Nieuwsbrief 7 12-11-2020 De Pionier

We zijn begonnen met het nieuwe thema: ‘Nederland’!
Het laatste nieuws!
Beste ouders,
In een eerdere nieuwsbrief heb ik met u gedeeld dat Renée Rövekamp in ieder geval tot aan
de kerstvakantie als interim-directeur aan de school verbonden is en langer als dat nodig is.
In overleg met Nieke en Renée is besloten dat Renée in ieder geval tot aan de meivakantie
blijft en hoogstwaarschijnlijk tot aan de zomervakantie.
Dit geeft Nieke de ruimte om te werken aan herstel in een passend tempo, is de continuïteit
op de school gewaarborgd en weet u bij wie u terecht kunt in de komende maanden.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Renée Rövekamp:
renee.rovekamp@opoijmond.nl. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Vriendelijke groet,
Inge de Boer
Personeel
• Conciërge
Dit schooljaar zou er een nieuwe conciërge gestart zijn bij de Pionier, maar dat is
vanwege persoonlijke omstandigheden niet doorgegaan. Inmiddels mogen we haar
vervangen en afgelopen week is Amanda de Vries hiervoor (tijdelijk) aangenomen. Zij
is al bekend met onze school omdat zij al bij ons schoonmaakt na schooltijd.
Op 2 ochtenden (do & vr) is zij van 8.30-12.30 uur aanwezig om diverse
werkzaamheden te verrichten. Zij zal ook van 11.30-12.30 uur zal zij samen met de
medewerker van Op Stoom de TSO voor haar rekening nemen.
• Juf Gerry
In groep 5 is juf Gerry al enige tijd afwezig en het is nog niet duidelijk wanneer zij
weer zal kunnen lesgeven. Voor de komende tijd hebben we de vervanging opgelost
door extra inzet van juf Diana en meester Aron.

Uitkomsten ventilatiemetingen
Onlangs zijn er op alle scholen ventilatiemetingen uitgevoerd in het kader van het landelijke
onderzoek naar ventilatie in schoolgebouwen gekoppeld aan Corona. De metingen zijn
middels een steekproef in 2 lokalen per school uitgevoerd en de luchtverversing in de
gemeten ruimten voldoet aan de gestelde normen.
Uiteraard blijft het belangrijk om gedurende de dag zo vaak mogelijk de ramen en deur open
te zetten, zeker tijdens de pauzes.
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Belangrijke data:
•
•
•

Vrijdag 20-11: zwemmen groep 3 & 4
Donderdag 26-11: nieuwsbrief 8

Afsluiten thema 'fantastische ontwerpen' & opening thema 'Nederland'
Op dinsdag 10 november is het thema 'fantastische ontwerpen' afgesloten.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben in een andere groep naar een presentatie over
dit onderwerp gekeken en de kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben in de andere
klassen gekeken naar wat er allemaal over dit onderwerp is gemaakt.
Op woensdag 11 november hebben we het nieuwe thema ‘Nederland’ geopend.
De kinderen uit de onderbouw hebben met hun lampions in de hand prachtig gezongen.
Alle kinderen hadden een petje mee naar school om ‘Petje op, petje af’ te spelen met allerlei
quizvragen over Nederland.
Op tijd komen & spullen mee
Het komt steeds vaker voor dat kinderen pas na 8.30 bij school aankomen, maar ook dat
ouders nog spullen moeten nabrengen; eten, drinken en/of gymspullen.
De deuren van de school gaan om 8.15 uur open en de lessen beginnen om 8.30 uur. Het is
voor de kinderen en de leerkrachten dan ook fijn om ongestoord aan de slag te gaan.
We willen daarom dus alle kinderen en ouders vragen om op tijd naar school te komen en er
goed aan te denken welke spullen er nodig zijn voor die dag.
Alvast bedankt!

‘Bouw’-lezen groep 3 & 7
Elke vrijdagmorgen om 8.30 uur tot 8.50 uur helpen de kinderen van groep 7 de kinderen
van groep 3 met lezen.
Sommige kinderen van groep 3 worden geholpen met ‘Bouw’-lezen en de andere kinderen
lezen een boekje.
Groep 7 doet dit echt super goed en groep 3 vindt het heel fijn om geholpen te worden.
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Sint Maarten
Ook dit jaar heeft onze plaatselijke groenteboer Mijn Fruit (in het winkelcentrum) weer
heerlijke mandarijnen beschikbaar gesteld voor de viering van Sint Maarten op de Pionier.
De OR heeft de mandarijnen vrolijk aangekleed met nog wat lekkers en voor ieder kind een
mooie gepersonaliseerde boekenlegger.

Reminder: Kiwistickers sparen voor ballenactie
Voor het derde jaar op rij doet de Pionier mee aan de ballenactie van 'Fruit, een lekkere
buit!'
Om plastic ballen te sparen voor alle groepen kunnen de kinderen kiwistickers plakken op
een spaarposter. 150 stickers geeft recht op 10 ballen; met 300 stickers kunnen we 20
ballen verdienen.
Spaart u ook mee? Zowel Sun Gold als Green stickers zijn toegestaan. We kunnen sparen tot
de kerstvakantie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Schooljaar 2020-2021

