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Nieuwsbrief 19

29-04-2021 De Pionier

We wensen iedereen een heerlijke meivakantie toe en we zien de
kinderen graag weer terug op maandag 17 mei!

Het laatste nieuws!
Studiedag verplaatst naar 16 juni
We willen u er alvast op attent maken dat we de studiedag van woensdag 23 juni
verplaatsen naar woensdag 16 juni.
Op deze studiedag kijken we onder andere met het hele team naar de resultaten van de
Cito’s. We hebben de afname van de Cito’s voor de groepen 3 t/m 7 ook een week
vervroegd (31 mei t/m 11 juni), omdat we in het licht van het Nationaal Plan Onderwijs
(NPO) samen de toetsen uitgebreid willen analyseren. Tijdens de studiedag maken we
daarnaast de planning & afspraken voor het nieuwe schooljaar.
Alle kinderen zijn dus op 16 juni vrij en worden op 23 juni gewoon op school verwacht.
Vacature Intern begeleider
Onze huidige intern begeleider, Sylvia van Blanken, heeft besloten om in het nieuwe
schooljaar verder te gaan werken als groepsleerkracht voor 3 dagen in de week. Gelukkig
blijft zij wel bij ons op school!
We zijn inmiddels begonnen aan een zoektocht naar een nieuwe intern begeleider voor de
Pionier. Mocht u iemand kennen die ervaring heeft als IB-er en op zoek is naar een nieuwe
uitdaging, dan houden we ons aanbevolen! Info is te vinden op de website van OPO Ijmond,
onder het kopje ‘werken bij’ staat de vacaturebeschrijving.
Een rekenspel voor in de vakantie
Bij rekenen is automatiseren/memoriseren een heel belangrijk onderdeel. Vindt u het
interessant om hier meer over te lezen dan kunt u terecht op deze site:
Automatiseren en memoriseren (lessenvanlisa.nl)
Om te zorgen dat kinderen ook in de vakantie lekker kunnen blijven oefenen krijgen alle
kinderen een spel mee naar huis. Het is een spel dat u thuis gewoon lekker aan de tafel met
uw kind kunt spelen. In de loop van dit jaar zullen de leerkrachten vaker een spel mee gaan
geven dat u thuis kunt spelen. Het spel is een gekopieerd blad waarop ook de uitleg staat.
Mocht u op zoek zijn naar nog meer leuke spellen voor thuis waarbij de kinderen ook het
automatiseren oefenen. Dan is hier een website waarop u spellen kunt vinden:
Game on vanaf groep 4: thuis spelenderwijs rekenen - Pen en Pion (pen-en-pion.nl)
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Vakanties nieuwe schooljaar 2021-2022
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
18-10-2021
27-12-2021
21-02-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
18-07-2022

Laatste dag
22-10-2021
07-01-2022
25-02-2022
15-04-2022
18-04-2022
06-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
26-08-2022

Studiedagen nieuwe schooljaar 2021-2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag

25-10-2021
18-01-2022
09-02-2022
14-04-2022
15-06-2022
08-07-2022

Nieuwsbrieven GGD
In de bijlage vindt u twee interessante nieuwsbrieven vanuit de GGD.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Vr 30 april: laatste dag vragenlijsten invullen
Za 1 mei- zo 16 mei: meivakantie
Ma 17 mei: alle kinderen weer naar school
Di 18 mei: NIO groep 7
Ma 24 mei: 2e Pinksterdag (school is dicht)
Do 26 mei: nieuwsbrief 20
Ma 31 mei t/m 11 juni: Cito’s groep 3 t/m 7
Alvast voor in de agenda:
Wo 16 juni: studiedag (kinderen zijn vrij)
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