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Vrijdag 27 november 
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Donderdag 3 december  
Sinterklaas op school  
 

Vrijdag 4 december  
Groep 1/2 vrij 
 

Vrijdag 11 december  
Groep 1 vrij 
 

Vrijdag 18 december 
Om 12:00/12:15 uur start 
kerstvakantie 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van 
donderdag 26 november. We wensen jullie veel 
leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 
 
 
Verboden te parkeren bij de Cocon 
 
De parkeerplaats bij kinderdagverblijf de Cocon is 
eigen terrein van de SKO. Het is verboden voor 
anderen om daar te parkeren.  
 
Van de SKO ontvingen wij het bericht dat toch 
regelmatig ouders van onze school even op de 
parkeerplaats staan, waardoor ouders van de Cocon 
verder weg moeten parkeren en lopen met hun jonge 
kinderen.  
 
Graag jullie aandacht hiervoor en parkeren in de 
juiste parkeervakken. 
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Afscheid van juf Lieke 

 
Beste ouders en verzorgers,  
  
Vorige week maandag 30 november was mijn laatste werkdag op de Pionier. 
Nou werkdag, het was een feestdag met een lach en een traan.  Er was een 
fantastische escaperoom door de school voor mij georganiseerd. Ik ben in 
iedere klas aan het werk gezet om een “letter” te ontvangen.  
 
Ik heb achterste voren gelezen in groep 3, circusles gegeven in een 
kleutergroep, gitaar gespeeld, kruiswoordraadsels opgelost, gepuzzeld en 
nog veel meer. Zo ben ik van klas naar klas gegaan en heb ik alle kinderen 
gedag kunnen zeggen en getrakteerd op een voorverpakt Kanjerkoekje. Aan 
het eind van de dag heb ik samen met groep 8 van alle gevonden letters een 
zin gemaakt die de hint was voor de ruimte waar een cadeau voor mij klaar 
stond. Super leuk gedaan!   
 
Met een dankbaar gevoel kijk ik terug op dit warme afscheid van de 
Pionier. Ik wil graag alle ouders, kinderen en collega’s hartelijk bedanken 
voor al die jaren prettige samenwerking! Het gaat jullie goed!  
  
Hartelijke groet,  
  
Lieke Tukker  

 
 
 
Kerstfeest op de Pionier 
 
Kerstdiner 2020 
Donderdagavond 17 december gaan we gezellig kerst 
vieren met een kerstdiner. Een beetje anders dan 
anders, maar met wat aanpassingen maken we ook 
hier een mooi feest van.  
 
Kinderen van de voorschool t/m groep 4 worden om 
17.30 uur verwacht op het schoolplein, graag de 
kinderen bij het hek afzetten en direct zelf de 
omgeving verlaten, de kinderen weten waar de 
leerkracht staat om de kinderen op te vangen.  
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Groep 5 t/m 8 verwachten we om 17.45 uur op het schoolplein, ook deze 
kinderen graag bij het hek afzetten en zelf direct de omgeving verlaten.  
 
Het kerstdiner wordt dit jaar verzorgd door de AC, dus jullie hoeven van 
thuis niets te eten en drinken mee te geven. Wel willen we de kinderen 
vragen de dagen voor het diner het volgende mee te geven:  

• Bordje  
• Bestek  
• Beker       
• Plastic tasje voor de spullen  

  
Graag alles voorzien van naam, alles komt na het kerstdiner vies in dat 
tasje mee naar huis.  
 
Om 18.30 uur mogen de kinderen van de voorschool t/m groep 4 opgehaald 
worden op het schoolplein, kinderen komen langs dezelfde uitgang naar 
buiten als 's middags.  
 
Om 18.45 uur mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 opgehaald worden, zij 
komen via hun gebruikelijke uitgang naar buiten.  Aan de voorzijde van de 
school. Mag je kind zelf naar huis? Dan uiterlijk vóór het kerstdiner per mail 
doorgeven aan de leerkracht.   
 
Kerstkaarten 
Als kinderen het leuk vinden om klasgenoten een kerstwens te sturen, 
mogen zij zoals voorgaande jaren 1 kerstkaart maken of kopen voor de hele 
klas. Op deze kaart kan een mooie boodschap met kerstgedachte worden 
geschreven. Je kan de kaarten gezellig bij elkaar hangen in de klas aan 
bijvoorbeeld een lint. Hiermee willen we voorkomen dat er iedere dag vele 
kerstkaarten worden uitgedeeld in de klas en/of het ene kind er heel veel 
krijgt en het andere er geen.  
 
 

Het goede doel 
De voedselbanken hebben het in deze 
coronatijd extra zwaar. Omdat wij iedereen 
een fijne kerst gunnen en graag anderen 
helpen, willen wij per klas een doos vullen en 
deze donderdag 17 december afgeven bij de 
voedselbank.  
 

Helpen jullie mee deze dozen te vullen? Geef 
dan vanaf 7 december je kind iets mee voor in de doos, liever geen 
snoep/koek e.d., daar krijgen ze al heel veel van. Waar zijn ze dan heel 
blij mee? Rijst, blikken soep of groenten, voorverpakte/ lang houdbare 
levensmiddelen, verpakte verzorgingsproducten zoals tandpasta 
of shampoo o.i.d. Alvast bedankt!  
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Nieuws van de oudervereniging 
 
Beste ouders, 
Via deze weg willen wij onszelf graag aan jullie voorstellen. Daarnaast 
willen we jullie een inkijkje geven in onze bezigheden en de reeds geplande 
activiteiten.   
 
Even voorstellen 
Begin dit schooljaar zijn wij gestart als nieuw dagelijks bestuur van de 
oudervereniging. We hadden ons nog niet eerder voorgesteld. Bij deze. 
 

 
 
Ik ben Gaby Prins (midden), moeder van 3 kinderen op De Pionier. Hanna zit 
in groep 5, Noor in groep 4 en Seth in groep 1/2. In het dagelijks leven ben 
ik zorginkoper huisartsenzorg bij CZ en vanaf dit schooljaar voorzitter van 
de oudervereniging. Een mooie taak om betrokken te zijn bij deze mooie 
school! Schroom niet om bij vragen of opmerkingen contact op te nemen. 
 
Ik ben Chantal van Es (rechts) en moeder van 2 meiden. Didi zit in groep 6 
en Pippa in groep 5. En ik ben werkzaam in de thuiszorg. Het afgelopen 
schooljaar heb ik meegelopen met Kim en vanaf dit schooljaar neem ik haar 
stokje over als penningmeester van de oudervereniging. Jullie zullen via 
Social Schools regelmatig van ons horen waar we onder andere mee bezig 
zijn. 
 
Ik ben Lotte Lossez (links), moeder van Kaatje en Borre. Kaatje is net 
gestart als kleuter op de Pionier en Borre is bijna twee jaar. Ik werk met 
veel plezier als doktersassistente bij een huisarts in Oosterhout. Vanaf dit 
jaar zal ik de rol van secretaris van de oudervereniging gaan vervullen. Ik 
heb heel veel zin om deze nieuwe taak op me te gaan nemen en om samen 
met Chantal en Gaby leuke dingen te regelen en organiseren voor alle 
kinderen. 
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Activiteiten, e.d. 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we jullie weer gevraagd om de 
vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waarvoor onze dank. Wij willen jullie 
graag inzicht geven waaraan wij deze bijdrage onder andere uitgeven. 
Onlangs zijn er nieuwe hesjes aangeschaft voor alle kinderen die op de 
Pionier zitten, bijgevoegd een foto van de hesjes. Wij vinden ze erg mooi 
geworden! De kinderen zijn weer goed herkenbaar als ze op pad gaan. 
 
Daarna was het tijd om de activiteiten rondom Sinterklaas te gaan 
organiseren. We hebben ook dit jaar weer de schatkamer gevuld met leuke 
cadeautjes voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 4. De kinderen 
van de groepen 5 tot en met hebben met hun klas surprises gemaakt voor 
elkaar. Alle kinderen krijgen daarnaast nog een mandarijn en verpakt 
snoepgoed in hun ‘schoen’.   
 
Wanneer sinterklaas weer vertrokken is, is het tijd voor Kerstmis. De 
kerstwerkgroep is druk bezig om een coronaproof kerstfeest te organiseren. 
Namens de oudervereniging verzorgen wij dit jaar het kerstdiner voor alle 
kinderen. We gaan ervoor om dit bijzondere jaar goed af te sluiten! 
 
Uiteraard houden wij jullie in het nieuwe jaar weer op de hoogte van onze 
bezigheden.  

 
 
Nieuwe hesjes  
 
Tadaa! Hier zijn ze dan. Hesjes met de 
naam en het nieuwe logo van de Pionier.  
 
De hesjes vervangen de rode t-shirts die 
we voorgaande jaren hebben gebruikt bij 
schoolreisjes. De hesjes zijn makkelijker te 
wassen en ook goed draagbaar wanneer de 
kinderen een jas aan hebben. Bij 
schoolactiviteiten zijn de kinderen dus 
vanaf nu weer goed herkenbaar.  
 
De hesjes zijn gekocht door de 
oudervereniging vanuit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Wij zijn ernorm blij met 
deze aankoop en bedanken daarom alle 
ouders voor hun bijdrage!  
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Activiteiten van de Catharina Parochie 
 

Van Antoniuskerk* naar Basiliek St Jan (24 december tot en met 3 januari) 
Met Kerst is iedereen op pad. Maria en Jozef waren onderweg naar Bethlehem. De herders 
waren op weg naar de stal. De koningen volgden het licht van de ster. In onze tijd gaan we 
met Kerst naar de kerk, naar je familie, op vakantie, ….. Dit jaar is dit anders. We vieren 
Kerstmis thuis in kleine kring. We missen familie en vrienden. We missen het gezellig dichtbij 
elkaar zitten. Het is zoeken naar een ander kerstgevoel. De Catharinaparochie probeert je 
daarbij te helpen. We nodigen je graag uit om de Kerstspeurtocht te lopen samen met je 
(groot)ouders. Ga naar buiten! Ga op pad! Speur tussen de huizen naar de betekenis van 
Kerstmis 2020.  
 
Hoe werkt het?  
De speurtocht loopt tussen de Antoniuskerk en de Basiliek St Jan. Je vindt een boekje met de 
routeomschrijving en het andere materiaal in het voorportaal van de Antoniuskerk. Al 
wandelend speur je om je heen en zul je verschillende mensen ontdekken die jou iets te 
vertellen hebben. Uiteindelijk kom je uit bij de stal op de Markt en valt alles samen. Wil je 
weten wat? Ga dan tijdens de kerstdagen samen met elkaar op pad. Als je onderweg 
iedereen bent tegengekomen heb je genoeg letters verzameld om samen de betekenis van 
Kerstmis 2020 te ontdekken. En weet je wat leuk is! Je kunt jouw oplossing (voor 1 januari) 
in de brievenbus van Markt 17 stoppen. Onder de inzendingen verloten we een leuke prijs!  
Je hebt niet veel nodig om te starten. Warme kleding, goede schoenen, pennen, stiften of 
kleurtjes en wat lekkers voor onderweg. Veel plezier! 
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