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Nieuwsbrief 9 10-12-2020 De Pionier
We zijn al weer helemaal in de kerstsfeer en de school hebben we
samen met ouders van de OR mooi versierd!
Alvast hele fijne dagen en een goed 2021 toegewenst!
Het laatste nieuws!
Kerst
Afgelopen maandag heeft u via een Parrobericht informatie ontvangen over het kerstontbijt
op school op vrijdag 18 december. Hieronder vindt u nogmaals de afspraken.
- Alle kinderen krijgen vrijdag 11 december een ‘ontbijtdoos’ mee naar huis. Het is de
bedoeling dat u deze doos thuis (eventueel samen met uw kind) versiert en er op
vrijdag ochtend een lekker ontbijt in doet. Deze ontbijt doos geeft u vrijdagochtend
18 december met uw kind mee naar school.
- Om het feest compleet te maken vinden we het leuk wanneer alle kinderen deze
ochtend op hun ‘kerstbest’ naar school toe komen.
- Het is fijn als alle kinderen deze vrijdag een tas mee nemen waarin ze alle knutsels
mee naar huis kunnen nemen. Deze laatste vrijdag is het voor alle kinderen
speelgoeddag. Handig om speelgoed mee te geven zonder kleine onderdelen.
- Kinderen nemen voor bij de kleine pauze iets te drinken mee. Van de ouderraad
krijgen ze iets lekkers.
- Kinderen nemen gewoon een lunch mee naar school.
- Vrijdag 18 december zijn alle kinderen vanaf 13.00 uur vrij en kunnen we gaan
genieten van een welverdiende vakantie.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag,
De kerstcommissie
Voedselbankactie OR
Dank voor alles wat tot nu toe is ingeleverd! U kunt nog tot en met maandag 14 december
spullen brengen voor de actie van de voedselbank.
Halen en brengen
In de straat is weinig parkeerplek. Het is daarom het meest wenselijk
dat uw kind met de fiets of te voet naar school toe komt. De meeste
kinderen wonen dichtbij dus voor hen moet dit geen probleem zijn.
Daarnaast bevordert het de zelfstandigheid, en dus het
zelfvertrouwen, van kinderen als ze zelf naar school en/of naar huis
kunnen.
Halen en brengen met de auto zorgt momenteel voor overlast en
gevaarlijke verkeerssituaties. We willen u daarom vragen zo min mogelijk met de auto te
brengen en te halen. Mocht het toch nodig zijn dan graag parkeren in een parkeerhaven en
niet stilstaan voor de school.
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Leesplezier voor leerlingen die moeite hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben
met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een
fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij
helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van
Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en
tijdschriften in verschillende leesvormen zoals audio, braille
en grootletter. Voor de jeugd is er een speciale collectie
beschikbaar met ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500
brailleboeken en meer dan 20 jeugdtijdschriften.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via
superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire titels van dit moment, gerangschikt op
leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, Divergent, Julius Zebra
en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor iOS
en Android) of de site, maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze
leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18
jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
• Meer dan 14.000 gesproken boeken
• Gerangschikt op leeftijd
• Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
• Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl
Leerlingenraad
Er komen weer nieuwe verkiezingen aan voor de
leerlingenraad. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar
zullen we u hierover verder informeren en de nieuwe
leerlingenraad aan u presenteren.
Belangrijke data
• Vrijdag 11-12: ‘ontbijtdoos’ mee naar huis om te versieren
• Vrijdag 18-12: Kerstontbijt Let op: school is om 13 uur uit!
• 19-12 t/m 3-1: Kerstvakantie
• Donderdag 7-1: nieuwsbrief 10
Alvast voor in de agenda:
• Dinsdag 12-1: Studiedag; leerlingen vrij
• Woensdag 3-2: Studiedag; leerlingen vrij
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