
Donderdag 18 april vierden we Pasen op De Pionier. 
De groepen 1 t/m 4 begonnen die dag met een ontbijt in de klas en deden daarna Paasspelletjes in de 
speelzaal. Het was erg gezellig! De groepen 5 t/m 8 gingen eerst naar de kerk voor de Paasviering. 
Zij hadden na de paasviering een brunch in hun eigen klas. 
Er waren voor iedereen 
voldoende verse broodjes, 
een ei en genoeg lekkers. 
Hartelijk dank voor de inzet 
van de oudercommissie! 
Natuurlijk kwam de Paashaas 
net als andere jaren weer langs 
met een mand vol chocolade 
eitjes voor de kinderen! 

U heeft haar misschien al op school 
gezien of aan de telefoon gehad: sinds 
enige tijd wordt ons ondersteunend 
personeel versterkt door 

Gizelle Put

Zij is op dinsdag t/m vrijdag aanwezig 
op De Pionier. 

Wij wensen haar veel werkplezier!

Pionieuwtje



De vakanties voor volgend schooljaar hebben we al eerder met u gedeeld. Nu zijn ook de 
studiedagen voor 2019/2020 bekend. Hieronder alles nog eens op een rij:

Herfstvakantie:  21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie:   20-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie:  24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen:    10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie:   27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart:   21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren:   01-06-2020
Zomervakantie:  17-07-2020 t/m 30-08-2020

Studiedagen:   12-11-2019 
                          5-12-2019 (vanaf 12.30u) Sint
                         19-12-2019 (vanaf 12.30u) kerstviering
                         03-02-2020
                         09-04-2020 (vanaf 12.30u) Paasviering
                         29-05-2020
                          24-06-2020

 Vakanties en vrije dagen 2019/2020

Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen dankzij de VakantieBieb. Blijven oefenen 
met lezen is erg belangrijk, het helpt namelijk een 
terugval van het AVI-niveau voorkomen.
 
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van 
maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. 
Bijvoorbeeld:
- Deze mop is top van Paul van Loon
- Met opa door Europa van Tamara Bos
- Level 13
- Game Over van Esther van Lieshout
- De Zevensprong van Tonke Dragt. 

De VakantieBieb is een zomercadeautje van de 
Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap 
is niet nodig.  Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 
juni.  Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen 
beschikbaar. 
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.



Op vrijdag 5 juli krijgen de kinderen hun tweede rapport. 
De groepen 1, 2 en 3 zullen deze dag in de speeltuin zijn, zij zullen hun 
rapport op donderdag 4 juli mee krijgen. 

In de week van 8 juli zijn de rapportgesprekken. U kunt hiervoor 
intekenen op de lijst bij de klas van uw kind(eren).

U komt toch ook gezellig op het 
eindejaarsfeest? 

Op woensdag 17 juli sluiten we met elkaar gezellig 
het schooljaar af. 
U bent van harte welkom om 10.45u op het 
schoolplein waar verschillende spelletjes gespeeld 
kunnen worden door de kinderen. 

We zoeken nog ouders om te helpen! Opgeven kan bij 
de leerkracht van uw kind. 

Ook willen we vragen of u een hapje mee zou kunnen 
nemen, ook dit kunt u bij de leerkracht aangeven.

We hopen op een zonnige dag!



Het einde van het schooljaar is in zicht. 
En wij blikken nu al terug op een mooi schooljaar met mooie successen! 

INK vragenlijst  

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in onze school en ons team. In december is 
de INK afgenomen bij ouders, leerlingen en collega’s. Deze vragenlijst is door 54% van de 
ouders ingevuld. Dat is een hoog percentage. Wij stellen uw medewerking hieraan zeer op 
prijs. Zo hebben wij een goed beeld kunnen krijgen over hoe onze school door u wordt 
beoordeeld. 

Wij zijn enorm blij met de resultaten die wij behaald hebben. Onze leerlingen geven onze 
school een rapportcijfer van 8.1. Ouders beoordelen onze school met een 7.7. Een mooie 
score waar wij enorm trots op zijn. Uiteraard streven wij altijd naar beter. Wij nemen de 
gegeven feedback mee in onze ontwikkeling. 

De Betere Basisschool 

In april hebben wij het traject De Betere Basisschool met succes afgerond. Dit is een 
traject waarbij wij ondersteund en begeleid zijn door het CED. De CED-Groep adviseert 
en coacht professionals die in het onderwijs werken. 
Het behalen van dit certificaat betekent dat wij duurzaam de kwaliteit van de school 
verbeteren wat ten goede komt aan het leerproces van de leerlingen. Dit wordt 
gerealiseerd door planmatig te werken aan onderwijsvernieuwingen en deze goed te 
implementeren. 

 



‘Nee, nu even niet.’ Je herkent het vast: je kind wil met je spelen, maar jij bent doodop na een lange 
(werk)dag of er ligt nog een Mont Blanc aan wasgoed. Toch zijn er heel wat redenen te bedenken om 
samen met je kind toch die toren te bouwen, een spelletje Twister te spelen of de pop in bad te doen. 
We zetten ze voor je op een rijtje.
         Ouders Van Nu Samen Met Hasbro 

‘Mama, wil je met me spelen?’
Waarom is spelen met je kind zo belangrijk? Hieronder volgen een aantal redenen, maar je kunt ook 
eerst deze video even bekijkt. Wedden dat je meteen de blokkendoos erbij pakt?

5x goede redenen om samen te spelen
Als je samen met je kind speelt, leert hij hoe hij zich moet gedragen, hoe hij lichaamstaal en mimiek 
moet interpreteren en op zijn beurt te wachten. ‘Eerst mag ik de pop vasthouden, daarna jij.’ Als je 
kind (later) met leeftijdsgenoten speelt, heeft hij zeker wat aan deze ‘spelregels’. Het bereid hem voor 
op de echte wereld. En er zitten nog veel meer redenen om regelmatig met je kind te spelen.

1. Zijn gevoelens te benoemen
Van boos worden omdat hij heeft verloren 
met een spelletje, verdrietig zijn omdat zijn 
mega hoge blokkentoren omvalt tot de slappe 
lach omdat er iets misgaat. Tijdens het spelen 
passeren heel wat emoties de revue.

2. Zichzelf vermaken
Sommige kinderen vinden het lastig om zichzelf 
te vermaken. Door af en toe samen met je kind 
te spelen, breng je hem op ideeën en leer je hem 
de verschillende mogelijkheden van speelgoed 
ontdekken. Zo inspireer je hem om ook zonder 
jou lekker te spelen.

3. Je kind beter leren kennen
Door met je kind te spelen, leer je hem beter 
kennen. Je ontdekt wat hij leuk vindt en van 
welk speelgoed hij blij wordt. Ook is samen 
spelen een goede manier om erachter te 
komen of hem iets dwarszit. Tijdens het spelen 
is het vaak makkelijker voor je kind om lastige 
dingen met je te delen.

4. Ontspanning
Met je kind spelen is niet alleen goed en leuk 
voor hem, maar ook voor jou. Want hoe fijn is 
het om even alles los te laten en onbezonnen 
mee te gaan in het spel van je kind. Voor je het 
weet, komt het kind in je naar boven.



5. Even alle aandacht voor elkaar
Misschien wel de allerbelangrijkste redenen om met 
je kind te spelen, is dat je volledige aandacht voor 
elkaar hebt. Er moet even helemaal niets. Geen 
zwemles of sportclub, de opvang, school of visite. 
Je maakt echt tijd vrij voor je kind, en dat voelt hij.  
Zorg er daarom voor dat je tussendoor niet wordt 
afgeleid. Ruim tijdens het spelen dus ook niet de 
vaatwasser uit en kijk niet op je telefoon als er een 
appje binnenkomt.

Deze spelletjes zijn leuk! 

Geen zin om wéér met de poppen te spelen of de blokken te bouwen? Ook een (rustig) spelletje aan 
tafel doen is leuk. Denk bijvoorbeeld aan Jenga, Dokter Bibber of Wie ben ik? 
Liever toch iets actiefs? Pak dan Twister erbij. Je kent dit spel vast nog. Gegarandeerd lachen als jij 
probeert een poging te doen om je been op geel te plaatsen, je hand op blauw, je andere been op 
groen en hand op rood. 

https://www.oudersvannu.nl/commercieel/waarom-het-echt-belangrijk-om-samen-je-kind-te-spelen/



NIEUWS

De Pionier heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten 
wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een 
veilige schoolomgeving, een fris klimaat èn heeft de school aandacht voor de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Vanaf nu hangt in de hal van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien dat 
onze school een gezonde school is!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Eind mei hebben wij weer een fantastische sportdag voor 
de onderbouw gehad. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 
hebben zich op 2 velden kunnen vermaken met allerlei 
sporten en spelletjes. Dankzij de hulp van ouders die 
groepjes hebben begeleidt en groep 8 die heeft geholpen, is 
het een geweldige dag geweest.
Niet te vergeten dat het prachtige weer ook een beetje mee 
heeft geholpen!

Op het moment van schrijven van het 
Pionieuwtje zijn wij nog in afwachting van 
de Finals in Ahoy op 27 juni. 
Wellicht zijn deze op het moment dat u 
het Pionieuwtje leest al geweest en hopen 
wij trots te kunnen zijn op alle winnaars 
van deze finales!



Wij zijn enorm blij met de vele ouders die zich samen met hun kind 
hebben ingeschreven voor de jaarlijkse Ouder en Kind Challenge 
bij Outdoor Valley op woensdag 10 juli. Het belooft weer een 
fantastische dag te worden met veel samenwerking en waar we lekker vies 
kunnen worden op het survival parcours.
Heeft u de inschrijving gemist dan is er volgend jaar weer een nieuwe kans.

Jeugd Sport Fonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 
18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging. 
Wilt u hier gebruik van maken kunt u contact opnemen met een 
van onze maatschappelijk werksters. 

Onderbouw:
Daphne Lobe
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
dlobe@mdrplus.nl 

Bovenbouw:
Franka Fassotte 
Werkzaam op donderdag en vrijdag.
ffassotte@mdrplus.nl. 

Let op! Helaas is het niet mogelijk om het JSF aan te vragen 
voor zwemlessen. 
U kunt hiervoor wel kijken op 
www.meedoeninrotterdam.nl

Zoals u weet gaat groep 8 ieder jaar op kamp. 
Volgend schooljaar zal dit aan het eind van het 
schooljaar plaatsvinden. 
Begin juni zullen zij vertrekken voor een leuke 
week buiten in de natuur. Informatie hierover volgt 
uiteraard in het nieuwe schooljaar.


