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Kalender: 

Vrijdag 30 oktober  
Groep 1 vrij  
 

Woensdag 4 november 
Fietscontrole  
 

Vrijdag 6 november  
Groep ½ vrij, 
leerkrachten onderbouw 
volgen scholing spelend 
leren. 
 

Maandag 9 november  
MR- vergadering 
 

Donderdag 12 november  
Gekke harendag 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 
29 oktober. Een weekje eerder dan vooraf gepland, 
maar we hebben veel informatie met jullie te delen. 
We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 
 
 

 

Hoera, we zijn allemaal weer voor een jaar 
gekwalificeerd EHBO-er. O.a. wonden verbinden 
stond op het programma, corona-proof natuurlijk. 
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Onderzoek schooltijden obs de Pionier 

Afgelopen maandag is de klankbordgroep digitaal bij elkaar gekomen om 
over de onderzoeksresultaten m.b.t. de schooltijden te praten. Zowel de 
ouders, de teamleden als de directie hebben hun zienswijze gegeven, 
ideeën aangedragen en grenzen aangegeven. 
 
Uit de vragenlijsten van zowel de ouders, de teamleden als de kinderen 
kwam een duidelijke voorkeur voor een vorm van continurooster.  
Een continurooster kent meerdere varianten en er zijn ook belangrijke 
aspecten die nader bekeken moeten worden, zoals de (in)directe kosten 
voor zowel de ouders als de school, de onderwijstijd, de wet- en regelgeving 
en de lestijden. 
 
Hoe verder? 
De directie gaat 2 varianten van het continurooster ontwerpen en zet die in 
vergelijking met de oorspronkelijke lestijden (voor Corona). Variant A is een 
versie met een vrije woensdagmiddag,  variant B is een versie met een vijf 
gelijke dagen model. Ook de kosten voor zowel school als ouders worden in 
de varianten beschreven. 
 
De  A en B-varianten, in vergelijking met de oorspronkelijke schooltijden, 
worden tijdens de MR-vergadering van 9 november besproken met de 
klankbordgroep. De varianten worden dan aangevuld / aangepast. 
Vervolgens worden de beide varianten, in vergelijking met de 
oorspronkelijke schooltijden, aangeboden aan de ouders en teamleden. 
Online vragen we ouders en teamleden te kiezen voor de A of B-variant en is 
er ruimte om de keuze toe te lichten. 
 
Besluit? 
Het besluit over de schooltijden voor De Pionier word genomen door de 
directie en wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de MR.  
De PMR (personeelsleden van de MR) beslist over de pauzetijden voor 
teamleden, vanuit het werkverdelingsplan. 
 
Communicatie? 
We willen begin december de keuze kenbaar maken, zodat het gekozen 
model na de kerstvakantie in kan gaan. 
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Afspraken wanneer leerlingen in quarantaine of isolatie moeten 

Het komt nu regelmatiger voor dat kinderen in quarantaine of isolatie 
moeten en langere tijd niet naar school mogen. Voor De Pionier hebben we 
hierover het volgende afgesproken: 
 

 In de week dat de leerling in quarantaine of isolatie gaat krijgt de 
leerling nog geen les, instructie en/of werkboeken mee naar huis. 
Het lenen van een Chromebook van school behoort wel tot de 
mogelijkheden. 
 

 In de eerste week kan de leerling via de website zelfstandig werken 
aan opdrachten in Basispoort/Miloo/Bingel/Snappet e.d. Kijk hiervoor 
op www.obsdepionier.nl/handigeinformatievoordeleerlingen. Voor de 
jongste kinderen zijn de digitale mogelijkheden beperkter en 
adviseren we om ze veel te laten spelen, boekjes voorlezen e.d.. 
 

 
 

 In de eerste nieuwe schoolweek zal de leerkracht een weekplanning 
naar de leerling sturen. Daarin staan naast de opdrachten die 
gemaakt moeten worden. Ook staan er 2 momenten in de week 
ingepland waarop de leerling videobelt met de leerkracht en/of 
klasgenoten. 
 

 Indien nodig voor het onderwijs thuis, zorgt de leerkracht dat er een 
pakket met werkmateriaal klaar ligt en zal de leerkracht samen met 
ouders bepalen hoe het matariaal bij de leerling komt. 
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Afspraken wanneer leerkrachten in quarantaine of isolatie moeten 

We proberen zo veel mogelijk bij afwezigheid van een leerkracht het intern 
op te vangen. Dit kan zijn door inzet van eigen personeel die dag, collega’s 
die extra komen werken of het inzetten van invallers uit de invalpool van 
Leswerk.  
 
Als er geen invaller voor de groep beschikbaar is, vragen we of de eigen 
leerkracht in staat is om vanuit thuis les te geven. 
 
 Zo ja? De eigen leerkracht maakt digitaal contact met de groep en geeft 
digitale instructie en opdrachten om zefstandig aan te werken gedurende de 
ochtend. Het toezicht in de groep (bv door de leerkracht van de andere 
jaargoep of een stagiaire) kan beperkt zijn en daarom houden we goed in de 
gaten of deze oplossing voor zowel de leerlingen als de leerkrachten 
haalbaar is. In de middag worden de leerlingen verdeeld over andere 
groepen. 
 
 Zo nee? De eerste schooldag vangen we de klas op en worden de 
leerlingen verdeeld over de andere groepen. De daaropvolgende dag moeten 
de kinderen uit de betreffende klas thuiswerken. Ouders ontvangen hierover 
een brief.  
 
Ondertussen blijven wij zoeken naar invallers en mogelijkheden.  
Omdat het niet wenselijk is om een bepaalde groep dagenlang zelfstandig 
thuisonderwijs te laten doen, kan het zijn dat afwisselend andere groepen 
thuis moeten blijven. Vanzelfsprekend worden de betreffende ouders hier 
vantevoren over geinformeerd. We hopen dat het niet zo ver gaat komen, 
maar we moeten momenteel met alle scenario’s rekening houden. Het blijft 
altijd maatwerk. 
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Voor de veiligheid van ons allen 

 

In de school 

 

 
Ouders en bezoekers in de school zijn welkom op 
afspraak. 
Al het bezoek komt via de hoofdingang. 

 

 
Ouders en bezoekers dragen in de gangen en algemene 
ruimten een mondkapje. 

 

 

 
Overleg gebeurt in principe telefonisch of digitaal. 

  
 

Om de school 

 

Kom alleen. 
 
Kom lopend of fietsend. 
 
Indien mogelijk gaan kinderen zelfstandig naar 
school/huis. 
 
Volwassenen houden 1,5 meter afstand. 
 
Wegbrengen: spreid over de 15 minuten inloop. 
 
Ophalen: kom maximaal 5 minuten van tevoren. 
 
Spreek elkaar vriendelijk aan als iemand minder alert 
is. 
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Sinterklaas 

Dit jaar wordt er binnen Oosterhout met 1 Sinterklaasverhaal gewerkt. Ook 
op De Pionier gaan we vanaf volgende week de fimpjes van het verhaal in 
de klas bekijken. Hoe het verhaal precies gaat en wat jullie kinderen straks 
bedoelen met ouderpieten kun je allemaal terug vinden op de site: 
www.sinterklaasoosterhout.nl 
 
Ook het Sinterklaasjournaal zullen we in de klassen gaan bekijken. Gelukkig 
hebben we al bericht uit Spanje mogen ontvangen. Sinterklaas zal op 
gepaste wijze én afstand De Pionier bezoeken. Meer informatie hierover 
volgt t.z.t. 

 
 

Traktaties 

Jarig zijn is één groot feest, zeker voor kinderen. 
Gelukkig mogen de feestvarkens dit schooljaar weer 
in de klas trakteren maar wel op voorverpakte 
lekkernijen. Sommige traktaties hebben bijna de 
hoeveelheid van een lunch, vast en zeker lief en 
ruimhartig bedoeld maar toch verzoeken we jullie 
om de traktatie beperkt te houden. Het is voor de 
kinderen het allerleukste als de kleine traktatie in 
de klas opgegeten kan worden en geen snoepzak 
mee naar huis gaat. Cadeautjes toevoegen of i.p.v. 
trakatie mag niet.  
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Gekke harendag donderdag 12 november 

Jaaaa, het is weer zover! We mogen weer even lekker gek doen en helemaal 
los gaan op alle kapsels! Vorig jaar was het groot succes! Ook dit jaar kijken 
we uit naar weer veel gekke, creatieve en leuke creaties. 
 
Vanwege het feit dat meerdere klassen op woensdag gym hebben, zal de 
gekke harendag niet (zoals op de kalender staat) woensdag 11 november 
zijn, maar op donderdag 12 november.   
 
Donderdag staat in de aula een spectaculaire catwalk klaar. Alle klassen 
mogen om de beurt hun geweldige kapsels showen aan hun klasgenootjes op 
swingende muziek! Hieronder wat kapsels ter inspiratie, maar internet staat 
er vol mee. Eigen creativiteit wordt natuurlijk ook geapprecieerd.   
Heel veel voorpret en we zijn benieuwd naar de (te) gekke haren! 
 

 
 

 

Wijziging in de beslisboom 

Op de volgende pagina vind je de meest recente beslisboom. Het betreft 
wat tekstuele wijzigingen en de volgende belangrijke wijziging: 
 
Bij de tweede vraag is de formulering aangepast (omgedraaid) naar: ‘Heeft 
een huisgenoot van het kind naast klachten die passen bij corona ook koorts 
(38,0 graden of hoger) of benauwdheid?’  
 
Het gaat dus om de combinatie van koorts én corona gerelateerde 
klachten of benauwdheid én corona gerelateerde klachten. Als een 
huisgenoot alleen koorts of alleen benauwdheid heeft hoeft een kind zonder 
klachten niet thuis te blijven. 
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Onderzoek schooltijden obs de Pionier 
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