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Kalender: 

Vrijdag 4 september 
Groep 1/2 vrij 
 
Maandag 7 september 
AC vergadering 20:00 
 
Vrijdag 11 september 
Groep 1 vrij 
 
Maandag 14 september 
MR vergadering 20:00 
 
Donderdag 17 september 
Dag van de 
voorschoolleidsters 
 
Vrijdag 18 september 
Groep 1/2 vrij  
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 
3 september. We wensen jullie veel leesplezier toe! 
 
Team obs de Pionier 

 
 
Administratie en beeldgebruik  

Zijn er aanpassingen in het adres na bv. een 
verhuizing, verandering van telefoonnummer of e-
mailasdres gelieve dit door te geven aan de 
administratie. Dit kun je in Social Schools zelf 
aanpassen zodat wij dat in de leerling-administratie 
kunnen aanpassen. 

 
Vul op Social Schools ook de beeldgebruikvoorkeuren 
in. De leerkracht kan dan zien of foto’s met uw kind 
mogen worden geplaatst in de nieuwsbrief, op Social 
Schools, schoolwebsite e.d.  

Voor meer informatie, kijk op: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/36
0027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-
voor-je-kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832-Instellen-van-beeldgebruikvoorkeuren-voor-je-kinderen
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                   Lunch op school  
 
Nu we met het continurooster werken en samen met de kinderen eten, 
merken we dat de inhoud van de lunchtrommels nogal van elkaar 
verschillen. Graag zien we dat de kinderen een zo gezond mogelijke lunch 
bij zich hebben. Dit betekent dat luxe broodjes zoals bijvoorbeeld een 
frikandellenbroodje, koeken, snoepjes of koolzuurhoudende dranken voor 
thuis bewaard mogen worden. Leuke, gezonde ideeën zijn ook te vinden op 
verschillende websites, zoals Pinterest of voedingscentrum.nl  

 
Opgave Vormsel 2020 
 
Zit jij in groep 8 en wil je dit schooljaar je vormsel doen? Dan is het 
belangrijk dat je jezelf inschrijft voor 15 september 2020.  
We kijken naar je uit!  
 
Wat is het vormsel?  
Bij het vormsel zet je zelf een stap op de weg van je geloof. Je maakt een 
keuze om de weg van het geloof die je ouders voor jou gekozen hebben zelf 
verder te gaan. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Bij het vormsel 
ontvang je de kracht van de Heilige Geest. Een kracht die jou helpt om je 
zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat 
je stevig in je schoenen staat omdat je mag zijn wie je bent.  
 
Hoe ziet de voorbereiding eruit?  
Dit jaar is de vormselvoorbereiding vanwege Covid 19 maatwerk. Na 15 
september nodigen we je samen met je ouder(s)/verzorger(s) uit voor een 
informatieavond. We bepalen in overleg de voorbereidingsroute. Er is een 
grote kans dat we aansluiten bij een andere parochie in de buurt.  
Het is belangrijk om te weten dat de voorbereiding voor kinderen én 
ouder(s)/ verzorger(s) is.  
 
Welke data moet ik vrijhouden?  
Op 7 november is er een dag voor alle vormelingen van Bisdom Breda. Wil je 
dit alvast in je agenda noteren? Andere data zijn afhankelijk van de grootte 
van de groep vormelingen.  
 
Aanmelden  
We ontvangen je aanmelding graag per mail: info@catharina-parochie.nl of 
per post: Secretariaat H. Catharinaparochie, Markt 17, 4901 EP Oosterhout. 
Het inschrijfformulier kun je downloaden op de website van de parochie: 
www.catharina-parochie.nl  
 

Namens Stuurgroep Vormsel, Annemiek Buijs, pastoraal werker 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.trophe.nl/wat-geef-je-mee-naar-school/&psig=AOvVaw2XXkLLjcuLWCFcGedNArZ3&ust=1599049550152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiAvPX5x-sCFQAAAAAdAAAAABAm
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.catharina-parochie.nl/
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ANWB Streetwise 
 

Dinsdag en woensdag hebben we weer twee leerzame dagen over o.a. de 
veiligheid in het verkeer gehad. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de 
basisschool, door het oefenen met praktijksituaties, beter om te gaan met het 
huidige verkeer.   
 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen  
 Bij Toet toet hebben de kinderen uit de groepen 1 en 2 
verkeersgeluiden leren herkennen en geoefend om veilig over te steken. 
Daarnaast is er geoefend met de autogordel in combinatie met het 
kinderzitje.   
 Tijdens Blik en klik hebben de kinderen uit de groepen 3 en 4 in de 
gymzaal geleerd hoe ze veilig moeten oversteken. Het belang van het 
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto 
is geoefend met een spannende gele elektroauto.   
 Bij Hallo auto hebben de groepen 5 en 6 over de remweg en de 
invloed van reactietijd op die remweg geleerd. Ze hebben zelf plaats 
genomen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mochten zelf 
remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger zijn aan bod geweest.  
 Bij Trapvaardig trainden de groepen 7 en 8 op het schoolplein in 
praktische fietsvaardigheid. Er is gefietst over een uitdagend parcours en 
ze oefenden moeilijke manoeuvres. Ook reden ze met een zware rugzak 
op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de 
middelbare school.  

  
Het was een leuke en leerzame dag!  
Na afloop hebben de kinderen een certificaat in ontvangst mogen nemen.  

 

 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.vormenvrij.nl/portfolio-posts/anwb-streetwise/&psig=AOvVaw203d5P6fSdr4HMI_0HVDJS&ust=1599049415894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCrtbX5x-sCFQAAAAAdAAAAABAE
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Mag mijn kind met een verkoudheid naar school en de 
BSO? 
 
Voor kinderen in groep 1 of 2* van de basisschool geldt dat zij bij een 
neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve: 
 

 als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 

 als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde 
COVID-19 infectie; 

 als het kind ook een huisgenoot heeft met klachten passend bij COVID-19. 
 

Voor kinderen vanaf groep 3* geldt dat zij thuisblijven: 
 

 bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);  

 het kind een huisgenoot heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts 
en/of benauwdheidsklachten). 

 
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De 
handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten. De meest actuele versie vind je op de website van het RIVM. 

 
* Op De Pionier hanteren we de gebruikelijke groepsindeling en is de groep leidend 
en niet de leeftijd, volgens het RIVM. 
 
Dit bovenstaande is samengevat in een handige beslisboom voor peuters en 
kleuters en voor 7 t/m 12 jaar. Zie de volgende pagina’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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Voorschool t/m groep 2: 
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Groep 3 t/m 8: 
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