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Kalender 

8 april 
Groep 1 vrij 
 
16 april 
Groep 1/2 vrijdag 
 
Week 19 t/m 23 april 
Oudergesprekken groep 
1/2 
 
20 en 21 april 
AMN Eindtoets groep 8 
 
23 april 
Koningsspelen  
groep 1 t/m 8 
 
27 april 
Koningsdag, alle kinderen 
vrij  
 
30 april 
Groep 1/2 vrij 
Om 14.30 uur start de 
meivakantie. 
 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 8 
april. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 

 
 
 

Herinnering voor groep 1/2 
Op vrijdag 9 april zouden we op schoolreis gaan en 
zouden ook de jongste kleuters naar school komen 
volgens de kalender. Omdat de schoolreis verplaatst is 
naar dinsdag 6 juli zijn de kinderen uit groep 1 vrij op 
vrijdag 9 april. Groep 2 komt wel naar school. 
 
Op vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen plaats en dat 
willen we natuurlijk met alle kinderen vieren. Zowel 
groep 1 als groep 2 komen die dag naar school. Mocht je 
als ouder van een jongste kleuter niet gerekend hebben 
op aanwezigheid op 23 april, dan begrijpen we dit en 
verzoeken we je contact op te nemen met de leerkracht 
van je kind.  
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Koningsspelen 
 
Beste ouders, verzorger en kinderen, 

 
Op vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen plaats. We starten de dag 
gewoon om 8.30 uur in de klas en zijn om 14:30 uit. 
Het landelijke koningsontbijt op school gaat helaas niet door, dus zorg dat 
je thuis al gegeten hebt en je ook gewoon fruit & lunch mee naar school 
neemt. Omdat we ook naar speeltuinen in de buurt gaan is een flesje water 
(met naam erop) altijd handig om mee te geven.Ook krijgen de kinderen 
nog wat lekkers op school vanuit de activiteitencommissie. 
 
We gaan er een sportieve, creatieve en vooral feestelijke dag van maken, 
waarbij we rekening houden met de geldende richtlijnen. Denk ook aan 

sportieve kleding, het liefst in oranje of rood-wit-blauw       

We gaan er samen een gezellige dag van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De werkgroep Koningsspelen 
 
 

 
 
 
 
Sociaal (wijk)team                            
                                            

Het Sociaal wijkteam is vanaf 1 december 2020 onderdeel van het sociaal 
team gemeente Oosterhout. Heeft u vragen op het gebied van zorg, 
jeugdhulp, werk en inkomen? 

Neem contact op met de gemeente Oosterhout via 14 0162 of via het 
contactformulier op de website www.oosterhout.nl. De medewerkers van 
het sociaal team helpen u graag verder. 

 
 

 

Alle kinderen uit groep 7 
hebben afgelopen dinsdag hun 
verkeersdiploma ontvangen, 
gefeliciteerd!  
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Vlindervakantiedagen 
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Jeugdvoetbaldagen 
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