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Kalender: 

Donderdag 12 november  
Gekke harendag 
 
Vrijdag 13 november  
Groep 1 vrij 
 
Maandag 16 november 
Versieren van de school 
voor Sinterklaas 
 

Vrijdag 20 november  
Groep 1/2 vrij  
 

Maandag 23 november en 
dinsdag 24 november 
Schoolfotograaf op de 
voorschool 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 
12 november. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 
 

Klankbord schooltijden 

Afgelopen maandag is de klankbordgroep (bestaande 
uit de MR, 2 ouders, 2 teamleden, 2 medewerkers 
van SKO en de directie) digitaal weer bij elkaar 
gekomen. Na aanleiding van de resultaten van de 
behoeftenonderzoeken in oktober, heeft de directie 
2 varianten van schooltijden opgesteld. Deze 2 
varianten zijn uitgebreid besproken en verder 
aangescherpt.  
 
Volgende week versturen we een link naar alle 
ouders en teamleden voor het invullen van het 
voorkeursonderzoek. Daarna zal de directie de 
beslissing nemen en de MR verzoeken in te stemmen 
met de schooltijden.  
 
In de eerste week van december zal iedereen op de 
hoogte worden gebracht van de nieuwe schooltijden 
per 4 januari 2021. 
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Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk 
onderzoek  
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO 
 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) gegevens over de 
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het 
onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met 
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens 
zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten 
van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de 
resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is 
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te 
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  
 
De Pionier gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen delen met het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt 
kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het 
CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat 
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat 
onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in 
openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. 
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de 
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge 
regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij 
maakt.  
 
Mocht je toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van je 
eigen kind(eren), dan kan je dit laten weten bij de directie. Wij zorgen er 
dan voor dat de gegevens van je kind niet aan het CBS gestuurd worden. 
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen 
gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 
gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de 
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het 
gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 
moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde.  
Omdat het om toetsgegevens gaat, moet je het alleen laten weten als je 
bezwaar hebt tegen het delen van deze gegevens van je kind. Dit kan tot 
uiterlijk vrijdag 20 november as. via directie@obsdepionier.nl  
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(te) Gekke harendag 2020! 
Wat was het weer een fantastische gekke harendag vandaag! We hebben de 
meest mooie, originele, lekkere gekke, creatieve, enge, fantastische en 
geweldige creaties langs zien komen. Wat zijn we trots op jullie allemaal! 
Je wordt gewoon helemaal blij van al die gekke koppies! Hieronder een 
aantal (te) gekke haren van kinderen en alle juffen en meneren.  
Het was top! Bedankt iedereen! Op naar volgend jaar!  
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor jongere kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden,of in de komende 
schooljaren, mag een aanmeldformulier ingevuld worden zodat we met hun 
komst rekening kunnen houden. Het aanmeldformulier is te vinden op onze 
website https://www.obsdepionier.nl/praktische-informatie/aanmelden/ of 
op te vragen bij de directie directie@obsdepionier.nl  
 
Peuters voor de voorschool moeten aangemeld worden via onderstaande link 
https://inschrijving.novict.nl/QTnKzmSL91M  
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Beestjes in je haar  
 
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft 
niets te maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis 
gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per 
dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens 
vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van 
jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd 
wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden en 
vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of 
zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te 
krijgen.  
 
Hoe ziet hoofdluis eruit?  
Een hoofdluis is een klein, grijsblauw beestje. Zo groot als een 
sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt verandert 
hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de 
hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het 
haar, dicht bij de haarwortel.  
 
Hoe weet je of je hoofdluis hebt?  
Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er 
meer komen, krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt 
door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. Vooral 
dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.  
 
Hoe krijg je hoofdluis weg?  
Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, 
twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht 
op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk 
aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal wegkammen, 
anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn natmaakt, 
laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar 
ook dan moet je elke dag goed kammen.Je kunt er niets aan doen als je 
hoofdluis krijgt. Het is belangrijk dat de juf of meester weet dat je het 
hebt. Zij kunnen andere ouders vragen om op hoofdluis te letten bij hun 
kinderen. Ook je broertjes en zusjes en je vader en moeder moeten kijken 
of ze hoofdluis hebben. Je ouders kunnen op de schoolwebsite of bij de GGD 
informatie krijgen waarin wordt uitgelegd hoe je hoofdluis weg krijgt. Op de 
website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en 
behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis.  
Op deze website vind je:  

 Een instructiefilmpje over hoofdluiscontrole en behandeling  

 Veelgestelde vragen en antwoorden over hoofdluis 

 Weetjes over luizen  

 Richtlijn Hoofdluis  

 Stappenplan controleren en behandelen hoofdluis 
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