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Paasviering
Volgende week donderdag vieren we Pasen. Vanwege Corona doen we dat in onze eigen klas. De kinderen hoeven
die dag geen lunch mee te nemen, ook geen eten voor het paasfeest. Wij zorgen voor een feestelijke lunch! We gaan
er een gezellige dag van maken.

Paasweekend
Omdat het Pasen is, is de school van vrijdag 2 t/m maandag 5 april gesloten. Wij wensen iedereen
een goed paasweekend!

Terugblik Ruimteproject
Bijna niets ging dit jaar door behalve......Het ruimteproject op de Pionier!
De Pionier ging opnieuw de ruimte in. In iets aangepaste vorm maar niet minder leuk en
interessant.
De school hing vol met mooie posters, planeten en zelfs de zon straalde. We hebben geluisterd
naar mooie lessen, proefjes gedaan met materialen en de mooiste ruimteknutsels gemaakt.
Tot slot was er een presentatie van een echte sterrenkundige in de gymzaal.
Op een scherm liet hij ons de ruimte van dichtbij zien. We keken het heelal in en we zagen de
maan en planeten van dichtbij. We mochten alle vragen stellen die we in de loop van de
week bedacht hadden. Dat was fijn.
We hebben veel plezier gehad en voor ons, als leerkrachten, was het heel mooi om de
verwondering te zien op de gezichten van de kinderen tijdens de presentatie.

Voordeur open
Het voordeurenbeleid van de Pionier gaat veranderen.
Vanaf 6 april kunnen ouders, leerkrachten en leerlingen als ze binnen zijn,
zelf de voordeur opendoen.
De voordeur gaat dus van binnen uit van het slot af.
Wel blijft de voordeur aan de buitenkant gewoon op slot en moet iedereen
aanbellen, zo blijven we zicht houden op wie er de school binnen komt.
Waarom deze verandering?
We willen kinderen geen opgesloten gevoel geven. Op de meeste scholen in
Nederland is de buitendeur aan de buitenkant op slot, maar kunnen ouders, leerkrachten en leerlingen wel van
binnen naar buiten.
Dat gaan wij vanaf 6 april ook doen.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en Antoinette.

