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Kalender: 

Vrijdag 27 november 
Groep 1 vrij  
 

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 
 
Sinterklaas op bezoek op donderdag 3 december 

We hebben bericht gekregen dat, ondanks de 
maatregelen rondom Corona, Sinterklaas met wat 
Pieten gelukkig tóch op bezoek zal komen op de 
Pionier. Er zal géén grote intocht zijn op het 
schoolplein, kinderen komen normale tijd naar 
school en gaan gewoon naar hun eigen klas. In plaats 
van dat de Sint een bezoek brengt aan iedere klas 
gaan we dit jaar per klas op bezoek bij de Sint en 
zijn Pieten in de aula/ op het podium. We gaan er 
een gezellige feestdag van maken!  
Fruit en lunch mag je die dag gewoon meenemen.  
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Rommelpieten 

Oh nee! Dan denk je na het weekend rustig te kunnen starten: zijn de 
rommelpieten langs geweest. Het was een bende van jewelste 
maandagochtend! Gelukkig hebben de kinderen laten zien, dat ze 

ontzettend goed kunnen opruimen (ook handig om te weten voor thuis 😉) 

en waren de klassen binnen recordtempo weer helemaal netjes. 

Als beloning voor het harde werk kregen de kinderen nog een mandarijn en 
heerlijke snoepjes. 
 

 

Nieuwe tijden voorschool 

Na de kerstvakantie start de basisschool met een andere begintijd. Zo 
begint de inloop om 8.20 uur en beginnen de lessen om 8.30 uur. 
Om de tijden beter op elkaar aan te laten sluiten gaat de voorschool om 
8.30 uur starten zodat sommige ouders niet zolang hoeven te wachten. 
Maar om 8.30 uur beginnen betekent ook dat wij om 11.00 uur stoppen. 
Een dagdeel mag maar 2 1/2 uur duren. Dus na de kerstvakantie zijn de 
peuters welkom van 8.30 uur tot 11.00 uur! 
 

 

Peiling schooltijden 

We hebben al veel reacties mogen ontvangen op de peiling voor de nieuwe 
schooltijden. Heb je dat nog niet gedaan, tot zondag as. kan per gezin 1 
peiling worden ingevuld. We zien jullie voorkeur graag tegemoet! 

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=v1dyt147kw  
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Nog even een reminder voor de kerstvakantie 

Op vrijdag 18 december zijn de kinderen in de middag vrij. De kerstvakantie 
start om 12:00 uur voor de groepen ½, 3 en 4 en om 12.15 uur voor de 
groepen 5 t/m 8.  

 

 

Kerstdiner  

De werkgroep Kerst is druk bezig met de voorbereidingen voor een Corona-
proof kerstdiner. We weten al dat het anders dan andere jaren zal gaan 
verlopen, maar hoe precies laten we jullie t.z.t. weten. 

 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij zijn Remco Snijders en Jari van Aard. Wij volgen de opleiding tot 
hoofdagent bij de politie en zijn werkzaam op team Oosterhout.  
Voor onze opleiding hebben wij de opdracht een structureel probleem in 
een wijk te signaleren en hier een advies voor te schrijven.   
Ons is opgevallen dat de verkeerssituatie rondom de school, van uw 
kind(eren), regelmatig voor onveilige situaties zorgt.  
 
Om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen en een zo goed 
mogelijk advies te kunnen schrijven hebben wij een enquête samengesteld. 
Wij verzoeken u deze enquête, van ongeveer 5 minuten, zo zorgvuldig 
mogelijk in te vullen.  
https://www.survio.com/survey/d/M1H9D6U6B4W9D1A6Q 
Gelieve de enquête zo snel mogelijk in te vullen uiterlijk voor 21-12-2020. 
 
Alvast bedankt voor uw deelname.  
Met vriendelijke groet,  
Remco Snijders & Jari van Aard  
Politieteam Dongemond 
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Thuis blijven wachten op de testuitslag 
Als gezinsleden getest worden op Corona, moeten zij thuis blijven wachten 
op de uitslag. Andere gezinsleden mogen wel hun activiteiten buitenshuis 
uitvoeren. Kinderen mogen bijvoorbeeld gewoon naar school toe komen.  
 
Omdat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een gezonde 
schoolomgeving en er nog weinig bekend is over het besmettingsrisico en 
ziekteverloop bij kinderen in de basisschoolleeftijd, vragen we jullie om je 
kind(eren) thuis te houden als een gezinslid wacht op de testuitslag. Dit 
kunnen en willen we niet verplichten, maar is een vriendelijk verzoek. 
 
Op onze website www.obsdepionier.nl staat per klas een link naar online 
taken zodat de kinderen verder kunnen werken met hun schooltaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuke kersttruiendag 
Sinterklaas is nog in het land, maar wij kijken al even vooruit naar de kerst.  
Op 18 december houden we met de hele school een leuke kersttruiendag.  

Trek je leukste, gekste, grappigste of lelijkste kersttrui aan om de laatste 
dag voor de kerstvakantie samen met ons (ja ja, de juffen en meneren 
trekken ook hun leuke, gekke kersttrui aan) feestelijk af te sluiten!  

 
Je hebt nog even de tijd om die leuke, gekke kersttrui te scoren, regelen of 
te lenen. Vandaar dat we dit al een beetje op tijd aan jullie laten weten. 
We kijken uit naar jullie leuke truien!  
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