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Nieuwsbrief 20 augustus 2020 
 
Maandkalender augustus: 
26 augustus De MR 
27 augustus De visitatiecommissie 
31 augustus- Bieb op school 

Iedere groep krijgt les van Fluxus 
leerkracht creatief. 

30 september De startgesprekken ouders, 
leerling en leerkracht.  

3 september de schoolfotograaf 
 
Bijlages:  Privacy en de goede gegevens. 

Infobrief de Pionier schooljaar 
2020-2021 
 

Oudergeld: schoolkamp groep 8 
  Schoolgeld groep 1 t/m 8 
 

De visitatiecommissie 
Donderdag 27 augustus wordt onze school bezocht 
door kritische vrienden van onze collega scholen. 
Zij doen onderzoek naar onze kwaliteit op de 
Pionier. Deze commissieleden kijken in de groepen 
en zij kijken of wij dat doen wat nodig is om onze 
leerlingen zo goed mogelijk te laten presteren.  
 
Dit bezoek was oorspronkelijk al in januari 2020 
gepland, maar door stakingen en Corona iedere 
keer uitgesteld. We hopen op een opbouwend 
bezoek en gaan onze school zo goed mogelijk 
presenteren. 
 
Zij zullen dan ook een gesprek hebben met de 
leerlingenraad, met ouders en met de 
leerkrachten.  
Wij krijgen tips en tops en we kunnen op deze 
manier onze mooie school nog beter maken. 
 
Zodra wij het verslag hebben, zullen we daar met 
ouders over communiceren. 

 
 
 
 
 
De Medezeggenschapsraad 
De Pionier heeft een mr waarin twee leerkrachten 
en twee ouders zitting hebben. Wij praten mee 
over het beleid op onze school en brengen op 
eigen initiatief onderwerpen ter sprake. Op dit 
moment zijn wij nog op zoek naar een ouder die 
zitting wil nemen in onze mr. Wij vergaderen op 
woensdagmiddag om 14.30 uur. Onderwerpen die 
wij onder andere bespreken zijn: ouderbijdrage, 
schoolgids en schoolplan, formatie, financiën en 
communicatie. Wil je hierover meedenken meld je 
dan aan bij Mariska Prins of Manja Heinrich. 
m.prins@zaanprimair.nl  
m.heinrich@zaanprimair.nl 
Woensdag 26 augustus is onze eerste vergadering. 
 
Kinderen mogen geen telefoon op school hebben, 
dus ook geen telefoon-horloge. 
We doen dit dan in de la bij de leerkracht. De 
leerling mag dan na schooltijd de telefoon weer 
mee naar huis nemen. 
 

De schoolpraat app 
Op dit moment wordt er in de schoolpraatapp alle 
activiteiten en belangrijke afspraken, gezet door 
Irma. 
Zijn er vragen of klopt er iets niet, dan horen we 
dat graag. U kunt ons altijd bellen of mailen. 
 

Schoolkamp groep 8 
Volgende week gaan we het Schoolkamp van groep 
8 bespreken en goed verder voorbereiden. 
Veel ouders hebben het schoolkamp betaald, is dit 
nog niet gelukt of hebt u een vraag, dan graag 
contact opnemen met Irma. 
 

Groepsouders 
De leerkrachten van de groep zullen 2/3 ouders 
vragen als groepsouders. 
Aan deze ouders vragen we om mee te helpen met 
activiteiten in de groep. 
De groepsouders zullen Habibe en Josien 
binnenkort uitnodigen. 
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Voor de komende tijd hadden we een bijeenkomst 
gepland voor alle ouders in de groep. Door Corona 
gaat dit niet door.  
 
De ouder/leerling/leerkracht gesprekken gaan wel 
door. 
 

Oudergelden 
Vorig schooljaar hebben we aan u schoolgeld en 
schoolreisgeld gevraagd. 
Het schoolreisgeld hebben we laten staan voor dit 
schooljaar. We vragen aan u dit schooljaar alleen 
het schoolgeld voor dit jaar te betalen. Dit 
gebruiken we voor de feesten, zoals Sinterklaas, 
Sint Maarten, Koningsspelen, voorleesontbijt. 
 

Info boekje ouders 
Als bijlage in de mail stuur ik het infoboekje waar 
alles in staat over rechten en plichten in het 
onderwijs. 

 
De ouder/leerling/leerkracht gesprekken 
Eind vorig schooljaar hebben we de Cito toetsen 
niet afgenomen, omdat de leerlingen geen gewoon 
onderwijs hebben gehad. 
Dit schooljaar nemen we de cito toetsen af vanaf 
14 september. 
 
We starten de school en we gaan eerst heel goed 
naar alle leerlingen kijken. 
Juf Els heeft met alle leerkrachten 
groepsbesprekingen. 
We hebben ook met alle leerlingen, u en de 
leerkracht gesprekken gepland. De leerkrachten 
gaan dit voorbereiden met de leerlingen. 
U krijgt een uitnodiging met een brief. 
Tijdens de studiedag van 2 oktober hebben we een 
goed overzicht van wat onze leerlingen nodig 
hebben om tot de beste prestaties te komen.  
 

Privacy en de goede gegevens van iedereen 
In deze mail is ook een brief waar u kunt aangeven 
of er foto’s van uw kind op de website of 
schoolpraat app gezet mag worden. 
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