Korte Pioniersweetjes
Rekening houden met elkaar
Ik vraag uw aandacht even voor de
volgende situatie:
Een slechtziende moeder van de Willem-Alexanderschool heeft een blindengeleidehond om haar o.a. te helpen de kinderen naar school te brengen.
Op de stoep liggen ook “geleidelijnen” ofwel de “ribbeltegels”. Aan
deze tegels kan zij voelen wat de
meest veilige route is om zich richting
school te bewegen.
Op de hoek van Orion en Melkweg is
de stoep niet heel breed. Hier liggen
wel geleidelijnen, maar hier worden
regelmatig fietsen gezet ondanks dat
er op dit stuk geen fietsenrekken
staan. Hierdoor wordt deze moeder
gedwongen om over het fietspad verder te lopen.
Ik wil aan de ouders/kinderen vragen,
die daar hun fiets neerzetten, om
even een andere plaats te kiezen. Op
deze manier houden we de geleidelijnen vrij en rekening met elkaar.
Bij voorbaat dank, ook namens de
moeder van de Willem-Alexanderschool.

Project 'je eigen voedsel bereiden'
We gaan dit schooljaar nog een project neerzetten met alle kinderen. Het
project heet 'je eigen voedsel bereiden'.
Dit doen wij met de methode 'Jeelo'.
Jeelo staat voor 'je eigen leeromgeving'.
Jeelo richt zich op drie pijlers: het samen leren, het zelfstandig leren en op
het samen leven.
We starten in de week van 28 mei en
zullen in de week van 18 juni het project afronden.
Vervolgens evalueren we als team
deze methode en zullen vervolgens
bekijken of we tot aanschaffen over
gaan. We hopen vooral dat de kinderen en het team genieten van dit
project.
We houden u op de hoogte.
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Di. 15 t/m vrij. 18 mei

Leescircuit

Ma. 21 mei

Tweede Pinksterdag alle kinderen vrij

Do 24 mei

Boer zoekt hulp groep 3

Di. 29 mei t/m vrij. 1 juni

Avond-4 daagse
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Van de MR
Notulen MR
De notulen van de MR-vergadering
van 9 april zijn gisteravond goedgekeurd door de MR.
U vindt een samenvatting van deze
notulen op onze website www.obsdepioniers.nl en vervolgens kunt u kijken onder de knop ouders.
De MR vergadert op maandag 18 juni
voor de laatste keer dit schooljaar.
De notulen van 14 mei zullen rondom
die tijd op de website geplaatst worden. Wilt u een vergadering bijwonen
als toehoorder?
U kunt zich hiervoor aanmelden: mr@obsdepioniers.nl

Beste ouder,
Wij zijn op zoek naar jou!
Ben jij betrokken bij school? Bezit jij over teamspirit? Denk, praat en adviseer jij graag mee over beleidsmatige zaken van school? Aarzel niet en
kom ons MR (medezeggenschapsraad) team versterken!
Vanaf komend schooljaar (2018-2019) neemt de MR afscheid van twee
MR- leden: Karima Lazar omdat haar zoon naar de middelbare school gaat
en Hilde Klaassen, omdat haar termijn van drie jaar afgelopen is.
De MR heeft dus ruimte voor twee nieuwe ouders. De MR bestaat uit drie
ouders en drie leerkrachten en vergadert zes keer per jaar met de directeur. Als MR lid ben je een vertegenwoordiger van alle ouders op school en
denk, praat en adviseer je mee over beleidsmatige zaken op school.
Enthousiast?! Meld je aan door uiterlijk 28 mei een mail te sturen
naar mr@obsdepioniers.nl . Voor vragen kun je terecht bij de huidige MR
leden: Femke Veerman, Karima Lazar en Hilde Klaassen.
N.b. bij meer dan twee aanmeldingen worden verkiezingen gehouden.

Studiedag Kanjertraining
Vorige week, op woensdag 9 mei,
hebben wij (het team) een studiedag
'kanjertraining' gevolgd.
Dit is een zogeheten 'opfriscursus',
die wij ongeveer eens in de drie jaar
doen.
We hebben nieuwe oefeningen zelf
uitgeprobeerd, die goed zijn om ook
met de leerlingen te doen. Het gaat
bij deze oefeningen vooral over de
woorden vertrouwen, elkaar leren
kennen, verbinding, relatie en feedback geven/ontvangen.

Tevens zijn we op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van de training én op
het gebied van het leerlingvolgsysteem. We volgen de leerlingen namelijk ook op sociaal emotioneel gebied
en dit doen we via de software van
Kanvas. Kanvas is een onderdeel
van de kanjertraining. We kijken terug op een goede trainingsdag!

Nieuwe spreuk van de maand.

Wie rent hier binnen,
moet opnieuw beginnen.

Avond-4daagse
Van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni
2018 wordt in Amstelveen de Avondvierdaagse gelopen. Ook dit jaar wil
De Pioniers weer met 2 groepen
meelopen.
De 5 km voor de groepen 1 t/m 4 en
de 10 km voor de groepen 5 t/m 8.
De kosten per deelnemer bedragen
5 euro.
De inschrijfformulieren worden vandaag meegegeven aan de kinderen.
We hebben er zin in!
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Gezonde traktaties
Sophy uit groep 4 is op 3 mei jarig geweest. Ze deelde heerlijke ijsjes uit
gemaakt van puur fruit.

Myrthe uit groep 4 was 28 april jarig
en trakteerde op lekkere fruitspiesjes
met een poffertje.
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