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Nieuwsbrief augustus 2019 
 
In september zijn de startgesprekken van 
leerlingen, ouders en leerkrachten. 
9 september studiedag 
11 september schoolfeest 
12 september leerlingenraad 
2 t/m 13 oktober kinderboekenweek 
7 oktober studiedag 
18 oktober kinderen gaan uit om 12.30 uur 
19 oktober herfstvakantie 
De ouder infobrief wordt gestuurd via schoolpraat 
app en wilt u dit op papier, dan kunt u dit bij Irma 
komen halen. 
 

 

Welkom in schooljaar 2019-2020!! 
We gaan weer beginnen 
Beste ouders van de Pionier, 
26 augustus gaan alle leerlingen weer naar 
school! Op school zijn we al weer hard aan het 
werk en we hebben er allemaal erg veel zin in! 
 
Wegbrengen van de leerlingen: 
De eerste week mogen ouders mee naar 
binnen, om te zien in welk lokaal uw zoon of 
dochter dit schooljaar zitten. 
 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen 
dan zelf naar hun klas lokaal. 
De ouders van de kleutergroepen mogen hun 
zoon/dochter wel in school brengen. De vraag 
is wel om uw zoon/dochter bij het klaslokaal 
gedag te zeggen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Zet alvast in de agenda!!!!! 
Het Schoolfeest: 
11 september is er weer een geweldig 
schoolfeest! Van 12.00 uur tot 14.00 uur. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
We hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen, 
het wordt fantastisch. 
Binnenkort zullen we de officiële uitnodiging 
sturen. 

  
De startgesprekken: 
Tot de herfstvakantie hebben we de 
startgesprekken met de groepen 1 t/m 7. 
Groep 3 zal de eerste gesprekken na de 
herfstvakantie hebben. 
We vragen aan u om de startgesprekken voor 
te bereiden, aan de hand van een formulier, 
met uw zoon of dochter. Hierdoor kunnen we 
samen goede afspraken maken en ook met 
elkaar afspreken wat er nodig is om dit een 
succesvol jaar te laten worden. 
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