
   

 

 

 

 

 

 

Oosterhout, 15 december 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Gisteravond hebben we het nieuws vanuit de persconferentie uitgebreid besproken met de MR. 
Daarbij hebben we gesproken over de inrichting van het thuisonderwijs, het meenemen van de tips 
en tops vanuit de eerdere evaluaties en het zorgen voor een goede communicatie. 
Zoals we jullie in eerdere nieuwsbrieven aangeven hebben, hebben wij als Pionier ons de afgelopen 
periode voorbereid op onderwijs op afstand.  
In overleg met de MR hebben we afgesproken dat het thuisonderwijs per 4 januari van start gaat en 
dat we de rest van deze week gebruiken voor het goed voorbereiden van het thuisonderwijs.  
Uiteraard kunnen de kinderen daardoor al per direct beginnen met oefenen en herhalingswerk. 
 
Wat is al direct in te zetten? 
- Alle kinderen hebben hun inlogcodes ontvangen van diverse lesprogramma’s 
- Op onze website obsdepionier.nl is per jaargroep aangegeven welke software beschikbaar is en is 
lesmateriaal te downloaden. 
 
Wat kunnen jullie deze week van ons verwachten? 
Vandaag en morgen bereiden we als team de opzet voor het thuisonderwijs voor en de inrichting van 
de noodopvang. Vandaag hebben de kinderen de tassen gevuld met de benodigde schoolspullen.  
Dit vullen we woensdag verder aan zodat de complete tas donderdag van 10 tot 12 uur op school 
door de kinderen kan worden opgehaald. 
  
Uitleen Chromebooks 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen donderdag hun eigen Chromebook met oplader mee naar 
huis omdat zij lessen op de Chromebook volgen. De kinderen uit de groepen 3 en 4 maken 
voornamelijk hun werk in werkboekjes. De peuters en kleuters zullen voornamelijk spelend leren en 
filmpjes/opdrachten krijgen van de leerkrachten middels Social Schools.  
Indien ouders thuis geen device beschikbaar hebben voor bv. 2x per week videobellen dan kan een 
verzoek voor het uitlenen van een Chromebook of I-pad ingediend worden bij directie@obsdepionier.nl  

De capaciteit om uit te lenen is zeer beperkt, dus maak hier alleen bij nood gebruik van.  
 
Hoe werkt de noodopvang? 
Voorschool en basisschool De Pionier bieden noodopvang aan voor kwetsbare kinderen en kinderen 
waarvan ouders in cruciale beroepen werken. Als in een gezin één ouder/verzorger een cruciaal 
beroep uitvoert, is het uitgangspunt de kinderen/het kind zoveel mogelijk zelf op te vangen.  
Wanneer beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen of in de vitale sector werken mag er 
noodopvang aangevraagd worden. 
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De noodopvang wordt door leerkrachten, die ook het thuisonderwijs verzorgen, geregeld. Deze 
dubbelrol is lastig en we verzoeken jullie dan ook zo beperkt mogelijk gebruik te maken van deze 
optie. Klik voor meer informatie over de cruciale beroepen op de volgende link: cruciale beroepen 
 
Hoe aan te melden? 
Ouders die menen in aanmerking te komen voor de noodopvang kunnen via onderstaande link een 
verzoek indienen:  Formulier aanmelding noodopvang 
Uiterlijk 24 uur van te voren je kind(eren) aanmelden, via de mail ontvang je een bevestiging van de 
noodopvang.  
 

Nieuwe schooltijden 

Let op na de kerstvakantie gelden de nieuwe schooltijden. Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.30 en 

op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de voorschool is maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

11.00 uur. 

 

SKO (buitenschoolse opvang / noodopvang) 

Let op na de kerstvakantie start de BSO vanaf 14.30 uur op maandag t/m vrijdag en vanaf 12.30 uur 

op woensdag. Ook voor de BSO geldt alleen de noodopvang. Neem hiervoor contact op met de SKO. 

 

Bereikbaarheid 

In de kerstvakantie is de school gesloten en zijn de leerkrachten niet bereikbaar. Er is dan ook geen 

thuisonderwijs.  Vanaf 4 januari zijn we bereikbaar via de mail en telefoon (van 10 tot 14 uur). 

 

 

We wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond 2021! 

En hopen we jullie weer snel op school in goede gezondheid te zien. 

 

 

 

 

 

Namens het team van obs de Pionier 

Marlies Groen in ‘t Woud en Rob Nagelkerke 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3uw2JP3bYUyBPLFs2laX41gLGWvUJEhEq2y2dsaE6ElUMjk4SURZSUJVU004RUdLM1E2WVFCNk0wQy4u

