Korte Pioniersweetjes
Afsluiting project
Op vrijdag 22 juni hebben we het
proefproject van Jeelo (Jeelo staat
voor 'je eigen leeromgeving') afgesloten.
Het thema 'je eigen voedsel bereiden'
was in alle groepen een succes. We
kijken met plezier terug op onze startopdracht (quiz voor alle leeftijden
door de hele school heen), op onze
lessen in de klas met de eigen groep
én op onze eindactiviteit (het Pioniersbuffet).
De kinderen kwamen tijdens de afsluiting met allerlei lekkere hapjes en
drankjes op school. Ook hadden veel
kinderen een gast meegenomen. De
kinderen en onze gasten hadden genoten van de hapjes en drankjes in
de klas en daarna mocht iedereen
nog even door de school heen om
sfeer (en hapjes) te proeven. Het was
een gezellige ochtend en een mooie
afsluiting.
Het team evalueert het project in
week 26 en samen bepalen we of we

kiezen voor Jeelo om de kernwaarden 'Samen Ontdekken Persoonlijk
Groeien' in de middag meer body te
geven.
We houden u op de hoogte.
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Slotfeest
In de nieuwsbrief van 29 mei hebben
we aangegeven dat er een slotfeest
gehouden kan worden door de
enorme inzet van de OR (ouderraad).
Hier zijn we de OR dankbaar voor!
Het feest is op vrijdag 13 juli van
16.00 uur tot 19.00 uur.
Voor de kinderen worden er twee
leuke activiteiten georganiseerd,
waarbij het team deels onherkenbaar
zal zijn.
Voor de ouders is er een gezellig samen komen op het schoolplein met
een drankje en een barbecue. We hopen dat u deze datum in uw gezinsagenda noteert, meer informatie
kunt u vinden op de posters in de
school.
We gaan er een leuk en gezellig afsluitend feest van maken.
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Belangrijke data
Datum

Activiteit

Woe. 27 t/m vrij. 29

TEXEL groep 8

Do. 5 juli

Bubbelvoetbal

Di. 10 juli

MR en OR-vergadering

Do. 12 juli

Rapport

Vrij. 13 juli

SLOTFEEST

Ma. 16 juli

Afscheidsavond groep 8
Onderbouw vrij
Bovenbouw vrij om 11.45 uur
ZOMERVAKANTIE

Vrij. 20 juli
Ma. 23 juli t/m zo. 2 september
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Korte Pioniersweetjes (vervolg)
Notulen MR
De notulen van de MR-vergadering
van 14 mei 2018 zijn tijdens de laatste MR-vergadering goedgekeurd. U
kunt de samenvatting van de notulen
lezen op de website van de
school: www.obsdepioniers.nl.
U kunt kijken onder de knop 'ouders'
en vervolgens kiest u voor de knop
'MR'.
De planning van de vergaderingen
voor het nieuwe schooljaar zullen
voor de zomervakantie op de website
worden geplaatst. U kunt deze vinden
onder de knop 'activiteitenoverzicht'
(vanaf vrijdag 13 juli staat dit overzicht op de site).
E-books voor het gehele gezin met
de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dit is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval van het AVIniveau. De VakantieBieb stimuleert

kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play
Store en is een zomercadeautje van
de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 ebooks.
Om het lezen extra leuk te maken
voor uw kinderen, maken ze kans op
een iPad mini door uit te leggen wat
hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt
u op www.vakantiebieb.nl
Bubbelvoetbal versus gezonde
traktaties
We willen de kinderen graag op 'bubbelvoetbal' trakteren op donderdag 5
juli.
Dit kan een mooie beloning zijn voor
de 80% gezonde traktaties
dit school.
jaar.

We hopen het percentage van 80%
dus voor 5 juli te bereiken.
Trakteert uw kind tussen nu en de zomervakantie? We hopen dat u dan
aan ons bubbelvoetbal én aan de gezonde traktatie denkt.
De lol zal tijdens het bubbelvoetbal
groot zijn en lol hebben is natuurlijk
ook heel gezond :)
Platform C organiseert van 24 t/m
26 juli kinder-doe-dagen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Elke dag is anders! Van 9:00 tot
16:00 uur staan er diverse kunstworkshops van onze ervaren en enthousiaste docenten op het programma; o.a. dj, koken, tekenen, musical en toneel. De prijs per dag is €
39, inschrijven kan via www.vu-amstelland.nl of bij de balie van Platform
C/Volksuniversiteit Amstelland op de
3e verdieping van Stadsplein 99.
Graag tot dan!

Van de leerlingenraad
Op vrijdag 22 juni heeft de leerlingenraad voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.
We hebben het pionierspodium geëvalueerd, de plussen en minnen van
het Jeelo-project op een rijtje gezet
en de ideeënbus speerpunten bekeken.
We kijken terug op een goed en leuk
pionierspodium, waarbij iedere groep
een steentje heeft bijgedragen. Het
geluid was goed georganiseerd en de
zaal zag er goed uit. Alle kinderen
konden goed zitten en dat was prettig.
Wel gaf de leerlingenraad aan dat de
kinderen de volgende keer hun 'eigen
rommel' moeten opruimen bij het verlaten van het podium of van de zaal.
Het is een mooie opvoed-tip van de
raad :)

De kinderen stemmen voor Jeelo, ze
vonden het een erg leuk project. Je
kunt vooral veel dingen doen, je hoeft
niet alleen uit de boeken te leren.
Ook het samenwerken werd door de
leerlingenraad erg gewaardeerd.
Misschien kan juf de groepjes maken, want zelf kies je voor je eigen
vrienden. Het is namelijk ook leuk om
van andere kinderen te leren, dan
leer je misschien meer nieuwe dingen, aldus de leerlingenraad.
Uit de ideeënbus kwamen de volgende punten naar voren:
- spiegels op de toiletten
- prikkelbosjes weghalen
- betere kapstokken
- luchtverfrissers op het toilet
- 2 dagen extra op kamp

Volgend jaar gaat de leerlingenraad
zich buigen over deze punten, nu
hebben we alleen de voor- en nadelen van ieder punt even besproken
met elkaar.
Tot slot hebben we afscheid genomen van Tyra, Shirine en Alexandra.
Zij gaan na de zomervakantie starten
op het Voortgezet Onderwijs. Ik wil
hen bedanken voor al hun inzet en
hun bijdrage.
Toby, Romaan, Vincent en Milan blijven in de raad en er komen 3 nieuwe
leden bij.
Volgend schooljaar starten we
daarom eerst weer met verkiezingen.
We houden u op de hoogte.
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Eindresultaten groep 8
Dit schooljaar hebben we voor de
derde keer de IEP-eindtoets afgenomen.
De gemiddelde score was 81,0, terwijl het landelijk gemiddelde dat jaar
met 80 één punt lager lag (het verschil is 1,0).
De ondergrens ligt op 79,3, we hebben dus 1,7 boven de ondergrens gescoord.
De ondergrens is de score die minimaal gehaald moet worden passend
bij je leerlingenpopulatie.

We zijn trots op onze groep 8 leerlingen, zij hebben een mooie ontwikkeling laten zien.
De bovenstaande score vertaalt zich
in een uitstroom die er als volgt uit
zag (29 leerlingen):
- VWO = 13%
- HAVO/VWO = 26%
- HAVO = 21%
- VMBO-T/HAVO = 17%
- VMBO-T = 17%
- VMBO-K/T = 0%
- VMBO-K = 3%

-

VMBO-B/K = 0%
VMBO-B = 3%
Praktijkonderwijs = 0%

Voor onze school geldt dat:
wij het maximale uit elk kind willen
halen;
wij hierbij mooie resultaten behalen;
wij trots zijn op elk kind.

Tevredenheidsonderzoek
37% Van de ouders heeft de enquête
van het tevredenheidsonderzoek ingevuld en bijna 100% van de leerlingen.
In de bijlage vindt u informatie over
de uitslag van dit onderzoek.
We hebben als team de resultaten
besproken (op 12 juni tijdens de studiedag).
De rapportcijfers zijn omhoog gegaan

in vergelijking met 3 jaar geleden,
hier zijn we blij mee.
We verwachten dat de rapportcijfers
nog verder omhoog gaan als we de
volgende drie zaken hebben gerealiseerd:
1. We houden vol op de gebieden
waar we (ouders, kinderen, team) tevreden over zijn én staan altijd open
voor verbetering en ontwikkeling.
2. We passen de begeleiding van de

TSO aan. De teamleden vervangen
de TSO-krachten, waardoor de TSO
geprofessionaliseerd wordt.
3. We nemen een besluit over het
middagprogramma en zetten deze
neer aankomend schooljaar (geïntegreerd onderwijs in projecten).
We willen iedereen, die de enquête
heeft ingevuld, hartelijk bedanken.

Gezonde traktaties
Devin uit groep 7 was op 14 juni jarig
en trakteerde op lekkere spiesen met
groente en fruit.

Levi de Geus uit groep 5 is op de eerste zomerdag van 2018, 9 jaar geworden. Hij deelde een heerlijke
smoothie uit met een ijsje van watermeloen.
Echt super lekker en gezond!!!.

Yana uit groep 1/2A is 7 juni 6 jaar
geworden en deelde heerlijke fruit
stokjes uit.

Owain-Daan uit groep 5 werd op 13
juni 10 jaar. Hij trakteerde op een
heerlijke aardbei/ banaan smoothie.
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Groepsindeling 2018-2019
De groepsindeling voor volgend schooljaar is rond.
We hebben goed naar de verschillende groepen gekeken en op zorgvuldige wijze is deze indeling tot stand gekomen.
De groepsindeling van het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2A

Esther

Esther

Esther

Esther

Annette

Groep 1/2B

Eva

Eva

Eva

Martine

Martine

Groep 3

Nahid

Nahid

Nahid

Nahid

Nahid

Groep 4

Marjoleine

Marjoleine

Marjoleine/
Mariel*

Marjoleine

Marjoleine

Groep 5

Monique

Monique

Monique

Mariel

Mariel

Groep 6

Gerard/Sterre**

Annemarie

Annemarie

Sterre***

Sterre

Groep 7

Natascha

Natascha

Natascha

Ineke

Ineke

Groep 8

Kim

Kim

Manouk

Manouk

Manouk

Marjoleine/Mariel * Marjoleine en Mariel werken om de week op de woensdag.
Gerard/Sterre** Gerard en Sterre (lio-stagiaire) werken om de week op de maandag.
Sterre***
Sterre vervolgt haar lio-stage tot de voorjaarsvakantie.
Onderwijsondersteunend personeel
Functie

Persoon

Werkdagen

Vakleerkracht gym

Martine Buchter

Maandag

Onderwijsassistent/taalklas

Annette Piludis

Maandag t/m vrijdag

Onderwijsassistent

Jacqueline Guit

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Conciërge

Anita van Trirum

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Administratie

Ingrid Breeschoten

Dinsdag en donderdag

Intern begeleider

Gerard van Vegchel

Maandag, dinsdag en woensdag

Adjunct-directeur

Annemarie Stuyver

Maandag

Directeur

Mascha Wijnands

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Op dinsdag 3 juli organiseren we een kennismakingsmoment voor de leerlingen uit de huidige groepen 1 t/m 3 met de
nieuwe leerkracht. Ook nieuwe leerlingen worden op deze ochtend uitgenodigd, zodat iedereen even met elkaar heeft kennisgemaakt voor de zomervakantie.
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