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Kalender: 

Vrijdag 2 oktober 
Groep 1/2 vrij  
 
Vrijdag 9 oktober  
Groep 1 vrij  
 
Woensdag 7 oktober 
Donderdag 8 oktober  
Schoolfotograaf 
 
5 t/m 16 oktober  
Startgesprekken  
 
Vrijdag 16 oktober  
Groep 1/2 vrij  
 

 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 
1 oktober. We wensen jullie veel leesplezier toe!  
  
Team obs de Pionier 

 
Schoolfotograaf 
 
Zeg eens kááááááááááááás!!!  
  
Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober zal de 
schoolfotograaf onze school weer bezoeken. Het is 
natuurlijk de bedoeling dat je kind er op de bewuste 
dag piekfijn uitziet.   

 
! Wijziging ! 
De fotograaf van Kiekfoto heeft deze week 
aangegeven dat ze dit jaar helemaal geen broer/zus 
foto’s maken. Dus ook niet met kinderen die op 
school zitten. De reden: de fotograaf moet dan vaak 
de kinderen aanraken om ze goed te positioneren 
voor de foto. Dit is vanwege de coronatijd niet 
wenselijk.  
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Wanneer is welke groep aan de beurt: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Startgesprekken 
Volgende week en de week erna vinden de startgesprekken plaats. Voor de 
veiligheid van ons allemaal verzoeken we jullie om het schoolgebouw zo 
kort mogelijk te bezoeken en in het gebouw de 1,5 meter afstand te 
bewaren. Iets dikkere kleren raden we ook aan, vanwege het vele ventileren 
kan het soms fris in het lokaal zijn. 
 

Cito-toetsen  
Tijdens de startgesprekken zullen de resultaten op de Cito-toets ook kort 
aan bod komen. Wat zeggen toetsen na de periode van aangepast onderwijs 
voor de zomervakantie en afwezigheid van kinderen vanwege 
verkoudheidsklachten begin van het schooljaar? Iedereen houdt er natuurlijk 
rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer het een 
gewoon schooljaar was geweest. De leerkracht zal de resultaten van de 
toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van jullie kind 
sinds de laatste afname (in januari 2020) en daarvoor. Is je zoon of dochter 
harder of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd? 
De leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag 
krijgen. En dat is dan ook het belangrijkste doel van de toetsen. Voor nu is 
het voornaamste dat de leerkracht precies weet waar ieder kind staat in de 
ontwikkeling en hoe hij/zij jouw kind het beste kan helpen. Jouw zoon of 
dochter krijgt zo het onderwijs dat het beste bij hem of haar past. We 
hebben een lang schooljaar voor de boeg en er alle vertrouwen in dat we 
samen de nodige bijstellingen voor elkaar kunnen krijgen.  
 

 

Woe 7 okt Do 8 okt 

7 I/I         8 M/R         

7 J/M      3 T/S           

1-2 T/S   3 N/I           

1-2 L       4 J                

1-2 K/S   8 M/R/S   

4 S 8 S 

5 P/I        6 M/P        

5 M 6 W/F/M   
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Klusteam 

Wij zijn op zoek naar een paar extra handige handen in het 
klusteam van de Pionier. Wanneer je het leuk vindt om ook 
mee te helpen in het klusteam, ben je van harte welkom en 
kam je je opgeven bij juf Karin of meneer Martijn.   
 
Er is ongeveer 3 a 4 keer per schooljaar een klusavond. De 

klusavond begint om 19:30 uur en er zullen dan een aantal 
kluswerkzaamheden gedaan worden die ervoor zorgen dat de school en de 
lokalen er weer prima uitzien. We sluiten de klusavond rond 22:00 uur 
gezellig af met een drankje. Wanneer je kan komen helpen is dat natuurlijk 
erg fijn, maar als het een keer niet uitkomt is dat ook geen probleem. Kom 
ook gerust een keer meedraaien om het te ervaren. Vele handen maken 
licht werk!!!   
 
Groetjes van het klusteam   
 

Interne GroepsAnalisten op De Pionier 
Gisteren hebben juf Wendy en juf Wendy hun diploma IGA behaald. Als 
intern groepsanalist, afgekort IGA, zijn zij direct betrokken bij het 
preventief ontwikkelen en onderhouden van een positief pedagogisch- en 
veilig klimaat binnen de school. Zij zijn deskundig op het gebeid van 
groepsdynamica en groepsvorming. Met hun expertise blijven we ervoor 
zorgen dat de Pionier een fijne school voor iedereen is.  

Gefeliciteerd met jullie diploma! 
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Kinderboekenweek  
 
Jaaaa! De 
kinderboekenweek is 
gestart en sinds vorige 
week zijn ook al deze 
nieuwe toffe boeken te 
bewonderen in onze aula. 
Met grote dank aan de 
twee biebmoeders, Gisella 
en Winnie, die deze 
boekenhoek zo mooi en 
uitnodigend hebben 
ingericht. Deze 
kinderboekenweek zal er 
weer extra worden 
voorgelezen en komen de 
kinderen meer te weten 
over de geschiedenis. 
 

 
Hulp gevraagd 

 
Wij, juffen van groep 3, zijn op zoek naar een 
handige ouder die voor een leerling uit onze klas 
een simpel verhogertje kan maken om over de 
voetensteun van de stoel te hangen. Hierdoor 
kan de leerling de voeten plaatsen op het 
verhogertje. Wie helpt ons?  
 
Stuur dan een mailtje naar: 
natascha.selevsek@obsdepionier.nl en 
ilona.dewit@obsdepionier.nl  
 
Groetjes, 
Ilona en Natascha 
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VlinderVakantiedagen 
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