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Nieuwsbrief 8 25-11-2020 De Pionier
De feesten staan weer voor de deur!
We gaan er weer wat moois van maken samen met de ouders van
de OR en de leerkrachten!
Het laatste nieuws!
Sinterklaasviering
De viering vindt plaats op vrijdag 4 december.
De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan op de gewone tijd naar binnen naar hun eigen klas.
Vervolgens gaan de kinderen groep voor groep naar de aula, waar Sinterklaas en de pieten
hopelijk ook dit jaar weer ten tonele zal verschijnen. Vanwege Corona zal het ontvangst van
Sinterklaas niet buiten op het schoolplein plaatsvinden, maar in de aula voor alle
kinderen. We willen ouders vragen om zich niet te verzamelen rondom de school.
Na het ontvangst van Sint en zijn Pieten binnen, begint ongeveer om 9 uur het programma in
de klassen. De kinderen zijn om 13.00 uur vrij.
We hopen dat alles wel door kan gaan want ook de Pieten kunnen Corona krijgen en wat te
doen als de Sint in quarantaine moet?
Groetjes van alle juffen.
Wat een feest!
Omdat Sinterklaas dit jaar thuis werkt hebben de
Pieten het dubbel zo druk met pakjes
rondbrengen. Daarom kunnen de rommelpieten
helaas niet naar de Pionier komen. Gelukkig
konden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 wel
met Sinterklaas bingo spelen, het lievelingsspel
van de Sint. De eerste keer kregen degene die
bingo hadden geen prijsjes maar de tweede keer
was het BINGO!!! Met de hele klas! Alle
kinderen kregen een prachtig cadeau waarmee
ze lekker de hele woensdagmiddag mee konden
spelen.
Reminder: vakanties en vrije dagen 2020-2021
Onze meivakantie van dit schooljaar is echt alléén in de maand mei en begint dus niet al in
april zoals vorige jaren.
Kerstvakantie
19-12-20
t/m 3-1-21
Voorjaarvakantie
20-2-21
t/m 28-2-21
Pasen
5-4-21
Koningsdag
27-4-21
Meivakantie
1-5-21
t/m 16-5-21
Pinksteren
24-5-21
Zomervakantie
10-7-21
t/m 22-8-21

Schooljaar 2020-2021

Floraronde 293
1991 LB Velserbroek
Tel. 023 - 5389381

December cadeaus
Nog op zoek naar een leuk cadeau voor de december maand?
Hierbij een paar leuke en leerzame ideeën:
Het spreekwoordenspel: leuk kaartspel voor kinderen uit
groep 6, 7 en 8.
Het tafels kaartspel: kaartspel voor het oefenen van de tafels
voor kinderen uit groep 4, 5 en 6
Shut the box, een mooi houten spel waarbij kinderen moeten
optellen en splitsen met getallen tot 10 of 12. Voor kinderen
vanaf groep 4.
Qwixx: een leuk dobbelspel om met het
hele gezin te spelen. Kinderen oefenen
snel te rekenen met verschillende kleuren dobbelstenen. Leuk vanaf
groep 5.
Regenwormen: een leuk dobbelspel waarbij kinderen meerdere
dobbelstenen bij elkaar op moeten tellen om het spel goed te kunnen
spelen. Voor kinderen vanaf groep 4 of 5.
Getallenrij is een leuk spel voor de kleuters.
Voedselbankactie OR
Alhoewel we nog druk bezig zijn met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest, kijken wij
samen met school alvast vooruit naar de Kerstviering. Net als vorig jaar willen wij u vragen
mee te helpen om de gezinnen die worden gesteund door de Voedselbank ook een paar
fijne feestdagen te geven. Vanaf maandag 30 november t/m maandag 14 december zullen in
de hal van de school een aantal kratten staan van de Voedselbank Velsen. In de bijlage
ontvangt u hierover meer informatie.
Aangezien ouders helaas nog niet in de school mogen willen wij u vragen uw bijdrage mee te
geven aan uw kind of bij het hek af te geven aan een leerkracht. Alvast bedankt namens de
gezinnen en de Voedselbank!
Met vriendelijke groet de OR van de Pionier
Verdrietig bericht
De man van juf Gerry (groep 5) was al enige tijd ernstig ziek. Op 14 november is haar man in
alle rust en in haar bijzijn overleden. Juf Gerry is heel verdrietig, maar ook dankbaar voor de
intense tijd die ze samen hebben gehad. De ouders van groep 5 hebben we apart
geïnformeerd, zodat zij zelf konden inschatten wat de beste manier was om dit te vertellen
aan hun kind. Juf Gerry werkt al heel lang bij ons en zij heeft inmiddels veel leerlingen in de
klas lesgegeven. Mocht u of uw kind een kaartje aan juf Gerry willen sturen, dan kunt u dat
op school achterlaten bij juf Diana. Wij zullen ervoor zorgen dat juf Gerry dit krijgt. We
wensen juf Gerry heel erg veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Belangrijke data
• Vrijdag 4-12: Sinterklaasviering Let op: school is om 13 uur uit!
• Donderdag 10-12: nieuwsbrief 9
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