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Nieuwsbrief november 2019 
 
SINTERKLAAS: 
16 november: intocht sinterklaas in Apeldoorn 
19 november: lootjes trekken groepen 5 t/m 8 
22 november: schoen zetten 
25 november: knutselcircuit Sint bovenbouw 
28 november knutsel circuit Sint onderbouw 
 
27 november: Open dag. U kan dan met een les 
meedoen. 
5 december Sinterklaas: leerlingen om 12.30 uit 
19 december Kerstdiner: leerlingen om 12.30 uit 
en ’s avonds op school (info volgt) 
Oudergesprekken groep 3 en groep 8 

 
De oudergesprekken groep 3 en groep 8: 
Groep 3 heeft de start-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. 

 
Leerlingenraad: 
Groep 6: Maja en Finn en Eva 
Groep 7: Jolien, Assad en Nissrine 
Groep 8: Mirac, Jelte, Berke 
 
Dinsdag 5 november hebben we al weer de derde 
leerlingenraad gehad! 
De leerlingen van de leerlingenraad vinden het erg 
leuk om in de andere groepen op school te kijken 
en ze vinden het ook leuk om een Kiva les te 
bekijken. 
 
 

 
We hebben de groepen verdeeld en de volgende 
afspraken gemaakt: 
We maken gebruik van een kijkwijzer. 
De groepen zijn als volgt verdeeld: 
Eva bij groep 3 
Maja bij groep 4 
Finn bij groep 7 
Berke bij groep 6 
Jolien bij groep 1/2A 
Azad bij groep 1/2B 
Mirac in de Schakelgroep 
Nissrine bij groep 8 
 
De volgende keer gaan we bespreken of ze overal 
een les hebben gezien waar ze wat aan hebben en 
of deze les ook duidelijk was. 
De volgende keer zullen we ook de rechten van het 
kind bespreken 
Ook willen we het de volgende keer hebben over 
het scheiden van afval op school. 
 
Alle landen van de wereld hebben die rechten 

samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten 
van het Kind. En toch worden die rechten nog 
wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de 
kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. 
Wij zorgen voor structurele verbetering in levens 
van kinderen over de hele wereld. Met 
bescherming, eten en drinken, medicijnen en 
onderwijs. Wij zijn als eerste ter plekke en 
vertrekken als laatste.  
 

De website: 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
website van de Pionier. 5 november en 7 
november is er gefilmd en zijn er foto’s gemaakt. 
Kinderen waarvan wij dat weten zullen hier niet op 

komen staan. Staat uw kind er toch op, dan horen 
wij dat graag en zullen we deze foto of film direct 
verwijderen. 

 
 

http://www.depionier.nl/
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Open dag Zaan Primair 27 november 2019   

Woensdag 27 november zijn de schooldeuren van 
de Zaan Primair scholen weer open gesteld!  
U bent dan van harte welkom in de school. In de 
groep van uw zoon/dochter kunt u een les bekijken. 
Onze leerlingen van groep 8 staan klaar om deze 

belangstellenden rond te leiden in de 
gemeenschappelijke ruimtes maar ook in de 
klaslokalen. Daarna is er gelegenheid om vragen aan 
de schoolleider te stellen. Net als voorgaande jaren 
hopen wij andere ouders voor onze gezellige, 
uitdagende en mooie school te enthousiasmeren!!! 
Kent u andere ouders, laat het ze op tijd weten dat 
wij “Open Huis” hebben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schoolfruit vanaf 7 november  
Vanaf 7 november zijn we gestart met het gratis 
project Schoolfruit. 
Dit is mede mogelijk 
gemaakt met subsidie 
van de EU om de 
kinderen kennis te 
laten maken met 
verschillende soorten groente en fruit. Mogelijk 
proeven wij de kaki’s, papaja’s of ander exotisch 
fruit. We leren over de herkomst van de producten, 
de omstandigheden elders en tevens worden de 
zintuigen geprikkeld. Alles bij elkaar: gezond, lekker 
en leerzaam!  Dit project loopt tot medio april 2020. 
We houden u daarover ook op de hoogte middels 
Schoolpraat App! 
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