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Helaas geen ouder-open 
podium, maar er komt 
wel visite in iedere 
groep.. 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 11 
maart. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 

 
Oproepje  
Hoi ik ben Suze, 

En ik doe mijn dagopening over stichting Opkikker. 

Er is een inzamelactie voor oude telefoontjes en hoe 

meer telefoontjes er ingeleverd worden hoe meer geld ze 

ervoor krijgen en hoe meer opkikkerdagen ze kunnen 

organiseren. 

Dus heb je een oud telefoontje thuis liggen waar niks 

meer mee wordt gedaan. Kun jij hem inleveren in zo´n 

mobieltjes inzamel doos. 

Dankjewel groetjes Suze. 

Er komt een inzameldoos te staan in de teamkamer. Suze 

heeft zelf een paar weken geleden een opkikker dag gehad en 

wil zich nu inzetten, zodat meer gezinnen zo’n toffe dag mee 

kunnen maken.  
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Zwangerschapsverlof juf Stephanie  

Juf Stephanie en haar partner Sander zijn de weken aan het aftellen. Eind 
april verwachten zij hun eerste kindje. Ze weten al dat het een zoontje 
wordt, maar we begrepen dat de naam nog een discussiepunt is. We laten 
ons verrassen. 
 
Juf Stephanie is vanaf 8 februari al meer op de achtergrond aan het werk en 
heeft in de afgelopen tijd juf Maaike en juf Lotte in kunnen werken (zij 
stellen zich in deze nieuwsbrief voor). Met een gerust hart kan juf Stephanie 
aanstaande dinsdag gaan genieten van haar verlof. Pas na de zomervakantie 
zal zij terugkomen van verlof.  
We wensen haar een goed verlof toe en alvast veel geluk samen! 
 
 
Nog meer babynieuws 
Nadat de ooiveraar in april bij juf Stephanie is langsgeweest, 
is het de bedoeling dat hij in september weer mag uitvliegen. 
Dit keer opnieuw richting Breda, maar dan in onze tuin. Wij, 
juf Natascha en mijn partner Sean, verwachten in september 
ons eerste kindje en dat vinden we natuurlijk super leuk en 
spannend!  
 
 
Update schoolreis 
Dag ouders, 
  
Helaas moeten we gezien de huidige Coronamaatregelen concluderen dat de 
schoolreis op 9 april niet door kan gaan. Omdat we niet een tweede 
schooljaar op rij zonder schoolreis willen afsluiten, is de Oudervereniging 
samen met de directie van De Pionier op zoek gegaan naar een alternatieve 
datum tegen het einde van het schooljaar. De nieuwe datum voor de 
schoolreis is dinsdag 6 juli. 
 
We zijn blij met het grote aantal aanmeldingen dat we gehad hebben voor 
begeleiding bij de schoolreis. De ouders die zich als begeleider aangemeld 
hebben, zullen we benaderen met de vraag of ze op 6 juli ook beschikbaar 
zijn. Wellicht is het nodig de aanmelding opnieuw open te zetten. Mocht dit 
het geval zijn, wordt dit via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Eind mei 
zullen we de indeling bekend maken. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons bereiken 
via oudervereniging@obsdepionier.nl. 
 
 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
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Gezonde pauzehap en lunch 
Graag zien wij in de ochtend- en lunchpauze zo goed mogelijk eten en 
drinken. In de ochtend bij voorkeur fruit en water en tijdens de lunch 
gezonde boterhammen e.d.  
Snoep en koek na de lunch is niet de bedoeling en zal terug naar huis 
worden gegeven. 
Kijk voor ideeën op: Eten meegeven naar de basisschool | Voedingscentrum 
 
 
Even voorstellen 
Ik ben Maaike Blaakman, 38 jaar, moeder van 3 kinderen (Daantje 
6, Pepijn 3 en Freek 1), getrouwd met Martin en woonachtig in 
Oosterhout. Vanaf februari mag ik lesgeven in groep 8 van juf 
Stephanie. Ik heb 11 jaar lang op een vaste school gestaan en 
gewerkt in verschillende groepen, waaronder ook een aantal jaar 
in groep 7/8. Sinds vorig jaar februari zit ik in de flex-pool van 
Delta-onderwijs. Dit bevalt mij erg goed.  
 
De afgelopen weken heb ik al als zeer fijn en prettig ervaren. Wat 
een heerlijke, hardwerkende groep en wat ben ik in een fijn team 
terechtgekomen. Ik heb er onwijs veel zin in om met deze kinderen het 
schooljaar af te sluiten samen met juf Lotte. Ik werk op maandag, dinsdag 
en op woensdag in de even weken. Mochten er vragen zijn, dan ben ik 
bereikbaar op mijn werkdagen en via de mail 
(maaike.blaakman@obsdepionier.nl) 
Hopelijk kunnen we elkaar nog eens zien en spreken in deze gekke tijd. 

 
 
Even voorstellen 
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Lotte van Rijen, 25 jaar en ik woon in 
Dongen. In februari 2020 ben ik afgestudeerd aan de 
Pabo en tot op heden heb ik via Leswerk op 
verschillende scholen ingevallen. Gelukkig voor een 
langdurige periode! Eind februari ben ik in groep 8S 
gestart, de klas van juf Stephanie. Ik heb mijzelf al 
aan de leerlingen voorgesteld, maar nog niet aan 
jullie. Helaas kunnen jullie op dit moment ook niet 
zomaar bij ons binnenlopen, dus ik doe het even zo… 
Op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag 
werk ik op de Pionier. Aan het begin van de week werk 
ik op een andere school. In mijn vrije tijd ga ik graag 
met vriendinnen op stap, mits het weer kan 
tenminste… verder ben ik graag creatief bezig met 
bijvoorbeeld tekenen of fotograferen, en met mooi 
weer zit ik op de motor. Ik hoop tot eind van het 
schooljaar mijn steentje bij te mogen dragen aan een 
fijn en gezellig schooljaar van groep 8. 
Graag tot ziens!  
  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
mailto:maaike.blaakman@obsdepionier.nl
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Vakantierooster en feestdagen 2021-2022 
Recent heeft de GMR ingestemd met het vakantierooster dat Delta-
onderwijs hanteert. Hieronder de al bekende data.  
In de komende maanden gaan we de schoolkalender voor volgend schooljaar 
opstellen. Een overzicht met studiedagen en dagen waarop de kleuters vrij 
zijn komt nog. 
 
Vakanties 
Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021  
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022  
Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 
Zomervakantie: 25 juli 2022 t/m 2 september 2022  
 
Vrije dagen  
Tweede Paasdag: 18 april 2022  
Hemelvaart: 26 mei 2022  
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022  
 
 
Oosterhout duurzaam; gratis afhalen van bomen en struiken 
Op zaterdag 20 maart 2021 delen wij, werkgroep Oosterhout 
Duurzaam, gratis bomen en struiken uit aan de inwoners van 
Oosterhout. Doe mee aan de boom-plant-dag en maak onze 
stad weer een stukje groener. 

Je kunt deze boompjes en struiken op 20 maart tussen 11.00 en 
15.00 uur afhalen op de volgende locaties: 

· MEK (bessenstruiken, krentenboompjes) Veerseweg 100 

· Floralia Park (wilde appel, wilde kers, vlier, gele kornoelje, 0,6-1 
meter) Beneluxweg 63 

· Sofia’s Tuin (perenbomen) Seterseweg 7 

· Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant (lijsterbes, els, berk, 
meidoorn, 1-1,5 meter) Helleke 13 

Met dank aan onze sponsoren Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant en 
Hoveniersbedrijf Eric Kuipers. 
Maak je tuin, onze stad en de wereld groener. 
Werkgroep Oosterhout Duurzaam 
 
 

Tomatentuintjes 
Volgende week krijgen de kinderen namens de 
werkgroep Oosterhout Duurzaam 
tomatentuintjes mee naar huis.  
 
Het proces van zaadje tot plantje en het 
verzorgen ervan is voor de kinderen educatief 
en leuk. Doen jullie mee? 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl

