Nieuwsbrief

Korte Pioniersweetjes
We zijn weer begonnen!
Op maandag 4 september zijn we gestart met een nieuw schooljaar. We
hopen dat alle kinderen en ouders
genoten hebben van de zomervakantie en van de vrije tijd met elkaar. Het
is ook weer fijn om te beginnen. We
hebben zin in dit nieuwe schooljaar.
Het wordt een schooljaar waarbij we
onze vernieuwingen van de afgelopen drie jaar gaan borgen en een
schooljaar waarbij we steeds dichter
bij de stip aan de horizon komen als
het gaat om onze vernieuwde visie.
Een visie die zich deels richt op gedegen onderwijs, dat we ongeveer
drie jaar geleden scherp ingericht
hebben. Een visie die zich daarnaast
ook deels gaat richten op andere vormen van leren. Dit samen moet kinderen goed voorbereiden op het leren
in de 21ste eeuw. Vorig schooljaar
hebben alle groepen één project uitgewerkt en dit schooljaar zullen we
voor twee projecten gaan. Hoe we
het verder allemaal vorm gaan geven, wordt met de tijd steeds duidelijker. We houden u op de hoogte! Het
eerste project start rondom de herfstvakantie

Informatieavond
Op dinsdag 19 september staat de informatieavond voor u gepland. Ieder
jaar verzorgen de leerkrachten dit
voor onze ouders. Het geeft ouders
informatie over een bepaald leerjaar,
maar mooier nog, ouders ontmoeten
elkaar op deze avond en uiteraard
ontmoeten de ouders de teamleden.
Ieder jaar is een belangrijk jaar voor
uw kind(eren) en daarom vinden wij
het ontmoeten van elkaar belangrijk.
Hoe de avond eruit ziet, is nog niet
helemaal bekend. Ik houd u hiervan
op de hoogte. De avond start in ieder
geval om 19.00 uur en de koffie en
thee staan vanaf 18.45 uur voor u
klaar. We verwachten dat de avond
rond 21.30 uur afgelopen is.
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Di. 12 september

OR-vergadering aanvang 19.45 uur

Vrij. 15 september

Schoolfotograaf

Di. 19 september

INFORMATIE AVOND aanvang 18.45 uur
Koffieochtend ouders/directie
Week van de pauzehap groep 5 t/m 8

Ma. 25 september
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Foldermateriaal
Aan het begin van het schooljaar ontvangt de school veel foldermateriaal
van verschillende bedrijven. Wij willen geen commerciële instelling zijn,
dus wij delen deze folders niet uit aan
de kinderen. Dit wil niet zeggen dat er
geen goede en leuke dingen bij zitten. Om deze reden leggen wij het

materiaal op de lage kast in de centrale hal van de school. U kunt vervolgens zelf bepalen welke folders u
eventueel mee naar huis wilt nemen.
De folders blijven tot eind september
(dus ook op de informatieavond) liggen.

Ouder in de klas
Ieder jaar organiseren de leerkrachten een ‘ouder in de klas’ moment
voor onze ouders .Op maandag 2 en
vrijdag 6 oktober gaan de kinderen
van groep 3 t/m 8 aan de eigen ouders laten zien wat zij allemaal doen
en beleven op school. Kunt u beide
dagen niet, dan mag uw kind ook iemand anders uitnodigen (opa, oma,
buurvrouw of anders). In groep 1/2
wordt een andere vorm van ‘ouder in
de klas’ gekozen in dezelfde week.
Van maandag 2 oktober t/m vrijdag 6
oktober kunnen ouders zich voor één

moment inschrijven om de ‘start’ van
de ochtend bij te wonen (met uitzondering van donderdag 5 oktober
i.v.m. een studiedag). Het kleuteronderwijs kent veel structuur, omdat
deze jonge leeftijdsgroep zich daar
veilig en prettig bij voelt. Het is leuk
voor u als ouder om te zien hoe deze
structuur vorm wordt gegeven en hoe
kinderen dit vervolgens beleven. Hoe
schrijft u zich in voor een ‘ouder in de
klas’ moment? Vanaf de informatieavond van 19 september hangen er
intekenlijsten in iedere groep. U kunt

Koffieochtend
Op maandag 25 september staat
de eerste koffieochtend voor ouders en directie gepland. We zijn
dan bijna een maand ‘onderweg’
in het nieuwe schooljaar en wellicht is het fijn om elkaar even te
spreken. Op deze koffieochtenden kunnen we op een informele
wijze schoolse zaken uitwisselen
en weten we van elkaar wat er
leeft. De koffie en thee staan om
8.45 uur voor u klaar in de personeelskamer. U bent van harte
welkom!

dan kiezen voor 2 of 6 oktober (van
8.45 uur tot uiterlijk 9.30 uur). Voor
groep 1/2 gelden dezelfde tijden, alleen heeft u dan de keus uit 2, 3, 4 of
6 oktober (dit om de hoeveelheid ouders per keer beter te kunnen spreiden). Heeft u meerdere kinderen op
school? U kunt dan van twee momenten gebruik maken, maar u kunt
ook op één ochtend twee (of eventueel drie) groepen langsgaan tot ongeveer 9.30 uur. We hopen vooral de
schoolbeleving met u te kunnen delen!

Meubilair naar Suriname
Meubilair naar Suriname
Dit jaar hebben twee groepen (groep
6 en 7) nieuwe tafels en stoelen gekregen. Uiteraard hopen we ieder
schooljaar één tot twee groepen van
nieuw meubilair te voorzien, we zijn
namelijk erg tevreden over het resultaat. We hebben meubels uitgezocht
die beter passen bij onze kernwaarden: Samen Ontdekken Persoonlijk

Groeien. Zo kun je bijvoorbeeld aan
twee kanten van een tafel zitten en
dat is mooi voor onder andere het samenwerken.
Het is daarnaast goed om te weten
dat we kinderen in Suriname blij hebben gemaakt met ons oude meubilair. Stichting Corantijn zet zich in
voor kinderen in Suriname en heeft
het meubilair bij ons opgehaald en

verscheept naar drie verschillende
plaatsen in Suriname: Balingsoela,
Alliance en Dankbaarkondre.
In de tussentijd heeft stichting Corantijn aan ons teruggegeven dat het
meubilair met open armen ontvangen
is. Wij vinden dit de beste vorm van
recyclen.
In de bijlage vindt u de bedankbrief
van de stichting.
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Kanjerregel van de maand
Kanjerregel van de maand
Vorig jaar hebben we de vier verschillende kanjerregels in het zonnetje gezet door steeds één kanjerregel in de
nieuwsbrief te zetten. Tevens werd
deze regel in de klas opgehangen en
met de leerlingen besproken. Aan de
start van dit schooljaar pakken we dit
weer op, omdat alle groepen na zes
weken weer samen in het schoolritme komen. In deze nieuwsbrief benoemen we de eerste kanjerregel om
vervolgens iedere periode een an-

dere regel centraal te stellen. Uiteraard is het zo dat alle regels altijd gelden, maar het is prettig om over één
regel specifiek in gesprek te gaan
met de leerlingen.
Deze maand staat de regel 'Zeg ik
stop! Hou dan op!' centraal.
In alle groepen zal deze regel dus
speciale aandacht krijgen. Een mooie
passende regel voor aan de start van
het schooljaar. Misschien leuk om uw
kind er eens naar te vragen.

Foto’s en films
Op school wordt er regelmatig door
ons gefotografeerd of gefilmd bij
schoolactiviteiten en deze worden
vervolgens op bijvoorbeeld de website gezet. Bij de inschrijving heeft u
als ouder kunnen aangeven of uw
kind wel/niet op ‘internet’ mag. Een
kind zit gemiddeld acht jaar bij ons op
school. Het kan natuurlijk zo zijn, dat
u van mening verandert gedurende
de schooljaren. Mocht dit zo zijn, dan
kunt u dit te allen tijde aan ons laten

weten door een email te sturen naar
‘directie@obsdepioniers.nl’ en naar
de leerkrachten van uw kind (voorletter.achternaam@obsdepioniers.nl).
In de schoolgids van dit jaar staat een
stuk over ons privacy beleid. De
schoolgids (2017/2018) verschijnt
eind september op onze site onder
de knop school, maar je vindt dit stuk
ook in de schoolgids van afgelopen
jaar (zie hiervoor de website).

Sportdag in nieuwe stijl
We organiseren dit jaar geen sportdag.
Uiteraard betekent dit niet dat we
geen sportdagen meer inplannen. Dit
jaar zal er geen sportdag zijn, maar
bieden we allerlei afwisselende en
sportieve clinics aan. Wat als voordeel heeft dat we niet op één dag veel
ouderhulp nodig hebben. Dit blijkt de
afgelopen jaren steeds een groter
knelpunt te zijn. Wat we uiteraard ook
snappen, omdat het leven van werkende ouders ook met de jaren verandert. Tijden veranderen nu eenmaal en dat is goed. Hierdoor gaan
we anders denken en kom je weer op
andere
leuke
dingen
uit.
We zullen elk jaar opnieuw bepalen
hoe we sport een speciaal tintje kunnen geven. Dit doen we ook altijd in
overleg met de OR (ouderraad).

Aankomende maandag, 18 september, staat de eerste clinic op het programma. De kinderen krijgen deze
dag allemaal een les ‘crossfit’ aangeboden.
We vinden het belangrijk om niet ieder jaar dezelfde activiteiten aan te
bieden, maar we willen voor een
meer afwisselend programma gaan.
Deze vorm (de clinics) van sporten
zorgt ervoor dat kinderen weer met
andere type sporten in aanraking komen.
Daarnaast zullen we bepaalde ouders vragen, ouders die affiniteit hebben met een bepaalde sport en bijvoorbeeld trainingen geven, om een
clinic te verzorgen. Dit zorgt voor een
andere vorm van ouderbetrokkenheid. Ook op het gebied van ouderparticipatie is het namelijk belangrijk

dat we voor verschillende vormen
gaan. De ene ouder voelt zich bijvoorbeeld prettig bij het begeleiden
van een groepje bij een sportdag, terwijl een andere ouder liever op een
andere manier betrokken wordt bij
ons onderwijs. De visie geeft aan dat
we talenten gebruiken om ons onderwijs nog meer te verrijken, zo zetten
we ook graag de talenten van onze
ouders in. Heeft u interesse (of kent
u iemand) om een dag een clinic te
verzorgen voor de groepen 1 t/m 8
laat het ons weten. U kunt dit aangeven bij de directie.
We kijken uit naar onze eerste clinic
op 18 september en wensen alle kinderen een leuke kennismaking met
de sport ‘crossfit’.
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Gezonde traktaties
Nikki was in de vakantie jarig. Ze
vierde vandaag haar verjaardag in
groep 3.
Het zag er heel feestelijk uit in de
klas. Nikki had voor iedereen een
luchtballon met fruitmandje meegenomen.

Op 27 augustus werd Toby (rechts op
de foto) uit groep 5 8 jaar. Hij trakteerde op een gezonde stok met wortel, komkommer, kaas, tomaat en augurk.

Anne-Mae uit 1/2A deelde heerlijke
gezonde bekertjes met fruit uit. Zij
vindt het leuk om mensen blij te maken

Op 14 augustus is Theun uit groep 7
10 jaar geworden. Hij heeft afgelopen
vrijdag getrakteerd op heerlijke
smoothies.
Hieperdepiep hoera! Mila uit groep
1/2b is vijf jaar geworden. Ze trakteerde op stokjes met kaas, komkommertjes en aardbeien.

Amy uit groep 3 is op 11 september
jarig en trakteerde op heerlijke vrolijke fruitstokjes. Hmmm smikkelen
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