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Nieuwsbrief augustus 2019 
 
In september en oktober zijn de startgesprekken 
van leerlingen, ouders en leerkrachten. 
1 oktober leerlingenraad 
2 t/m 13 oktober kinderboekenweek 
7 oktober studiedag 
18 oktober kinderen gaan uit om 12.30 uur 
19 oktober herfstvakantie 

 

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 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. 
 

 
De kinderboekenweek op de Pionier 
Reis mee! 
Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de 
Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 
2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. De 
auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is 
Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van 
de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André 
Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. 
Website: kinderboekenweek.nl  
 
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober 
gehouden. Tijdens het tien dagen durende 
evenement zijn er in het hele land allerlei 
activiteiten rond het kinderboek.In 1954 
organiseerde de CPNB de eerste  

 
 
 
 
Geschenk & Prentenboek 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn twee speciale 
uitgaven verkrijgbaar. Het 
Kinderboekenweekgeschenk wordt gratis door de 
boekhandel weggegeven bij aankoop van ten 
minste € 10 aan kinder- of jeugdboeken. Een 
speciale kleuteruitgave, het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek is tijdens de week voor een 
lage prijs verkrijgbaar. 
 
Reis mee op de Pionier 
Woensdagochtend 2 oktober om 08:30 doen we 
een gezamenlijke opening op het schoolplein  
met het bijpassende lied van de kinderboekenweek 
van Kinderen voor Kinderen.  
Zie 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Iju2QXy
QP08   
 
Donderdag 3 oktober komt er een docent voor de 
workshops Taal en dans (gr 1 t/m 4) en dansend de 
wereld rond (gr 5 t/m 8). 
We sluiten af met een leuke markt op vrijdag 13 
oktober waarover we u nog zullen informeren. 

 
 

 
Leerlingenraad: 
Groep 6: Maja en Finn en Eva 
Groep 7: Chris, Keonie en Nissrine 
Groep 8 Mirac, Jelte, Berke 
 
Alle kinderen waren het er over eens dat ze veel 
willen leren. 
We hebben afgesproken dat ze de volgende 
onderwerpen gaan bespreken in de groep en groep  
8 zal met juf Manja de onderwerpen over het 
schoolplein bespreken. 

• Er worden kinderen gepest omdat ze niet de 
kleren aan hebben die in zijn; 
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• Graag een andere verdeling in de Pannekooi; 

• Eén voetbal voor alle groepen; 

• Alle leerlingen zouden graag meer aan Engels 
doen en ze zouden dit wel willen doen op 
momenten dat ze iets voor zichzelf moeten 
doen. 

• Alle leerlingen willen eigenlijk wel meer aan 
woordenschat doen, omdat ze ook graag een 
hoger cijfer voor begrijpend lezen willen halen; 

• Niet alle groepen krijgen een blad mee naar 
huis in het weekend met een Kentalis verhaal; 
Dat vinden alle leerlingen jammer. 

Alle leerlingen gaan dit in de groep vertellen en 
gaan aan de groep vragen of ze het hier mee eens 
zijn. 
De volgende leerlingenraad is op 1 oktober 2019 
om 13.00 uur. 
We hebben dan de volgende agenda punten: 
Terugkoppeling van het gesprek met de groep; 
We gaan verder met de woordenschat en we 
willen van alle groepen weten wat er gebeurt en of 
alle leerlingen goed meedoen en ook echt alle 
woorden leren. 

 
Personeel: 
Meester Ben is ziek. We zijn heel hard aan het 
nadenken over hoe we een aantal zaken gaan 
oppakken en overnemen. 
Voor zorgvragen kun je altijd terecht bij de 
leerkracht na schooltijd. 
Uiteraard kun je altijd ook bij Josien terecht. 
 

http://www.depionier.nl/

