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Nieuwsbrief oktober 2019 
 
We hebben al weer herfstvakantie, wat gaat de tijd 
snel! 
Onderaan deze nieuwsbrief een opsomming van 
wat we allemaal gedaan hebben. 
We zijn trots op onze prachtige school, de Pionier! 
 
Morgen zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit en dan 
zien we jullie allemaal weer op maandag 28 
oktober. 
We wensen iedereen een hele fijne week! 

De periode van 28 oktober t/m 20 december 
2019: 
Sint Maarten: 8 november voor de groepen 1 t/m 
3. 
Studiedag 11 november 
5 december Sinterklaas: leerlingen om 12.30 uit 
27 november: Open dag. U kan dan een les me 
doen. 
19 december Kerstdiner 
Oudergesprekken groep 3 en groep 8 
Biebbus 
   

De oudergesprekken groep 3 en groep 8: 
Groep 3 heeft de eerste gesprekken na de 
herfstvakantie. Dan wordt ook de 
herfstsignalering van Veilig Leren Lezen met u 
besproken. 

Ook groep 8 zal dan de eerste gesprekken 
hebben. 
Groep 8 zal dan met u de adviezen voor het 
voortgezet onderwijs bespreken en we kijken 
dan wat de leerlingen nog nodig hebben. 
 

 
 
 
 

Staken woensdag 6 november: 
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen zijn de 
bonden aan het kijken of een staking nodig en 
zinvol is. Hier is op dit moment geen zekerheid 
over.  
Toch willen we u alvast hierover meenemen 
en daarom dit bericht. 
Wanneer de bonden hier toe oproepen, zal de 
Pionier hier zeker aan mee doen. 
Waarom staken we? 
Het is er op of er onder. Vakbonden en 
werkgevers eisten voor de zomer al een 
noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor 
het primair en voortgezet onderwijs. Dit als 
eerste stap naar een brede investering in het 
hele onderwijs. Maar tijdens de algemene 
politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit 
kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. 
We hebben de investeringen echter keihard 
nodig om het lerarentekort aan te pakken. 

 

 
Leerlingenraad: 
Groep 6: Maja en Finn en Eva 
Groep 7: Chris, Keonie en Nissrine 
Groep 8 Mirac, Jelte, Berke 

We hebben 3 onderwerpen besproken: 
Woordenschat: hoe gaat het nu: leerlingen vinden 
dat het leuk is om veel woorden te leren. 
 
 
 
 

http://www.depionier.nl/
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Weektaak: de leerlingen werken op de volgende 
manier aan een weektaak: 
De werkdoelen van Snappet worden altijd eerst 
gedaan; 
Daarna gaan de leerlingen aan het werk met 
verrijkende stof 
Er is gesproken over uniformen op school 
Volgende leerlingenraad: 5 november 10.30 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van de zomer tot de herfstvakantie 
We hebben de afgelopen tijd een intensieve en 
goede tijd gehad. 
Iedereen werkt heel hard en we zijn allemaal heel 
goed doelgericht bezig. 
De opbrengsten van de afgelopen periode: 
Het traject “Woordenschat” is gestart volgens 
nieuwe afspraken 
De executieve functies is in iedere groep opgepakt. 
We zullen hier in volgende Nieuwsbrieven meer 
over vertellen. 
Ons speerpunt van de komende jaren is de 
Zorgstructuur. We maken plannen van aanpak en 
bespreken die dan altijd met de ouders. Tijdens de 
Startgesprekken zijn er al veel plannen besproken. 
Er zijn door iedereen startgesprekken gehouden. 
 
Het schoolfeest was een denderend succes; 
VVE-thuis heeft een hele goede start gehad; 
De Kinderboekenweek was hartstikke leuk; 
Het schoolkamp was top!!!! 
 
We zijn trots op onze mooie school in 
Wormerveer! 
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