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Nieuwsbrief 7 28-10-2020 De Pionier

Opening thema 'Nederland'
Op 11 november openen we het nieuwe thema, alle kinderen mogen
die dag een petje mee naar school. Wat we daarmee gaan doen is nog
een verrassing!
Het laatste nieuws!
Afsluiten thema 'fantastische ontwerpen'
De eerste periode hebben de kinderen op school gewerkt aan het thema 'fantastische
ontwerpen'. Dit thema wordt op 10 november afgesloten. De kinderen van groep 5 tot en
met 8 mogen in een andere groep een presentatie over dit onderwerp bijwonen. De
kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan in de andere klassen kijken om te zien wat daar
gemaakt is.
Deze week hebben de groepen 5 tot en met 8 leerpleinen. De kinderen hebben allemaal 2
leerpleinen gekozen. De 4 leerpleinen waaruit gekozen kon worden:
• Paars (creatief): kleding ontwerpen
• Geel (taal): een rap maken
• Rood (techniek): een stopmotion filmpje maken
• Groen (buiten en doen): op zoek naar diertjes
Sint Maarten
Nog een paar weken, dan is het weer Sint-Maarten. Voor de
kinderen is het een ingewikkelde tijd, ongeacht hoe ze ermee
omgaan. Veel evenementen die voor hen belangrijk zijn, zijn
vanwege Corona afgelast of aangepast. Op school willen wij
Sint-Maarten met de kinderen vieren. Juist omdat ze al zoveel
moeten missen. De kinderen uit de onderbouw maken een
lampion op school en de leerlingen uit de bovenbouw mogen
kiezen of ze er een willen knutselen. Op 11 november gaan de
groepen 1 t/m 4 met hun lampion de school door en krijgen alle
kinderen wat lekkers.
Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de afweging te maken of ze op 11
november wel of niet met hun kind(eren) langs de deuren te gaan, maar door de
Veiligheidsregio Noord-Holland wordt het sterk afgeraden om nieuwe besmettingen te
voorkomen.
Als u ervoor kiest om samen met uw kind(eren) Sint-Maarten te vieren en langs de deuren
gaat, houdt u zich dan aan de basisregels. De basisregels zijn te vinden op de site van de
rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/feestdagen
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Corona beslisboom
In de bijlage vindt u een nieuwe, duidelijke beslisboom voor kinderen tot en met 12 jaar.
Bijlage over jonge mantelzorgers
In de bijlage vindt u vanuit de gemeente Velsen informatie voor jonge mantelzorgers.
Belangrijke data
• 26-30 oktober: leerpleinenweek groep 5 t/m 8
• 2-6 november: leerpleinenweek groep 1 t/m 4
• 10 november: afsluiting thema
• 11 november: start nieuwe thema
• 11 november: groep 1 t/m 4 loopt St. Maarten in school
Reminder: kaarten voorstelling schouwburg
Zoals u in de laatste nieuwsbrieven van 19-20 heeft kunnen lezen, hebben we toen de
voorstelling in de schouwburg vanwege alle Corona-perikelen moeten verzetten naar dit
schooljaar.
De kaartjes die u toen al heeft gekocht blijven gewoon geldig. Bewaar deze dus goed!
Op dit moment kunnen we nog niet melden of er dit jaar een voorstelling zal zijn. Zodra daar
meer duidelijkheid over is, zullen we u uiteraard informeren.
Week van de pleegzorg
Vanuit Passend onderwijs IJmond willen we uw aandacht vragen voor deze week.
Van 28 oktober tot 4 november is het week van de pleegzorg.
Het doel van de week van de pleegzorg is om aandacht te vragen voor pleegzorg en het
tekort aan pleegouders.
We vinden het belangrijk om bestaande pleegouders te kunnen behouden en nieuwe
pleegouders te werven in de regio IJmond (en Zuid Kennemerland)
In de bijlage vindt u een brief waarin informatie wordt gegeven over pleegzorg en het belang
van pleegzorg. Ook wordt verwezen naar waar mensen meer informatie kunnen krijgen.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatieavond over pleegouderschap
Deze informatieavond is door middel van een Webinar.
Jaarvergadering OR & MR
Op dinsdag 20 oktober 2020 vond de (dit jaar digitale) algemene jaarvergadering plaats van
de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR) van de Pionier. Tijdens deze
vergadering hebben de MR en OR hun activiteiten van het schooljaar 2019-2020 toegelicht,
is het financiële overzicht van de OR besproken en is de hoogte van de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op 50 euro. Uiteraard is er een verslag gemaakt van de
vergadering en wordt dit binnenkort op de website geplaatst.
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Kiwistickers sparen voor ballenactie
Voor de 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 SunGold als Green stickers zijn toegestaan. We kunnen sparen tot
de kerstvakantie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Groep 3 wint prijs!
De kinderen van groep 3 hebben meegedaan aan een wedstrijd van Groove.me, onze
Engelse lesmethode. Het thema was: Old Mc Donald had a farm en ging over dierendag. Alle
kinderen hebben een mooie tekening gemaakt van een dier met hierop in het Engels de
dierennaam. Heel knap als je bedenkt dat ze nog niet eens alle letters hebben geleerd!
Dinsdag kwam de brief binnen dat we hadden gewonnen.
De prijs: een ABC van kaarten met dieren in het Engels. Groep 3 is er heel erg blij mee.
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