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Kalender: 

Maandag 24 augustus 
Eerste schooldag 
Om 11.00 uur starten de 
nieuwe kleuters 
 
Vrijdag 28 augustus 
Groep 1 vrij 
 
Maandag 31 augustus 
Mad Science promo-show 
groep 3 t/m 8 
 
Dinsdag 1 en woensdag 2 
september 
ANWB Streewise 
 

Vrijdag 4 september 
Groep 1/2 vrij 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
De zomervakantie met een zonovergoten slotakkoord 
is bijna voorbij. Hopelijk is het voor iedereen een 
fijne vakantie geweest. Maandag begint het nieuwe 
schooljaar en stromen de kinderen het schoolgebouw 
in. We kijken ernaar uit ze weer te zien en hun 
verhalen te horen. Wij zijn er klaar voor! 
 
Met zonnige groet, namens het team van De Pionier, 
Lieke Tukker, Marlies Groen in ’t Woud en Rob 
Nagelkerke 
 

 

Aanpassingen voor de administratie 

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. 
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Aanpassingen Corona 

Het corona virus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het 
vorige schooljaar. Maandag aanstaande gaan we ook weer vol goede moed 
van start. Dit kunnen we doen als we ons wel weer met elkaar aan bepaalde 
afspraken houden want tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat het 
virus voorlopig nog niet weg is. Totdat er een vaccin beschikbaar is, zullen 
wij alles doen wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om 
besmetting en verspreiding tegen te gaan. We hanteren daarvoor nog steeds 
het protocol van de PO-Raad dat op 1 juli is bijgewerkt en hebben de laatste 
wijzigingen meegenomen. 
Hieronder staan de afspraken zoals dit met ingang van maandag gaan 
gelden. Dit zijn “dagkoersen”, mochten er zaken veranderen worden de 
afspraken aangepast en zal er hierover bericht komen.  

De afspraken 

Over het algemeen geldt dat de afspraken betreft hygiëne ongewijzigd 
blijven en dat leerkrachten in en rond het gebouw 1,5 meter afstand 
houden. Die afstand hoeven leerkrachten niet tot kinderen tot 12 jaar te 
bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen. Wij bespreken 
wel met de kinderen dat zij zoveel mogelijk 1,5 afstand van de leerkrachten 
houden, zeker in de hogere groepen. 
  
Een aantal zaken brengen we expliciet onder jullie aandacht: 

1. Continueren van het continurooster. 
Zoals al eerder gecommuniceerd blijven we tot in ieder geval tot aan 
de herfstvakantie (uiterlijk kerstvakantie) het continurooster 
voortzetten. Gedurende deze periode gaan we onderzoeken welke 
schooltijden het beste bij ons passen. 
We starten ’s ochtends om 8.45 uur (inloop voor de kinderen vanaf 
8.30 uur). 
Groep 1 t/m 4 is uit om 14.00 uur en groep 5 t/m 8 om 14.15 uur. 
Hierbij blijft de (opvang)mogelijkheid tot gebruik van de 
overbruggingstijd tussen 14.00 / 14.15 uur en 15.30 uur bestaan. Zie 
de onderstaande plattegrond voor de ingangen en de looproutes. 

2. Ouders niet in de school 
Om we binnen het schoolgebouw de 1,5 meter niet kunnen garanderen 
mogen er geen ouders de school in. Net als voor de zomervakantie 
komen de kinderen via de ingang van hun groep naar binnen. 

3. Ouders op het schoolplein 
Ouders van de voorschool t/m groep 4 mogen weer op het schoolplein 
mits ze de afstand onderling in acht nemen. 
Uitzondering voor de eerste schooldag: ouders die voor de 
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allereerste keer hun jongste kleuter of peuter naar de Pionier komen 
brengen mogen hun kind begeleiden tot de klas. Let op: deze kleuters 
starten maandag om 11.00 uur.  

4. Halen en brengen  
- Ouders blijven buiten en houden afstand. 
- Kinderen lopen rustig en zelfstandig via de eigen ingang de school 
binnen. 
- De leerkrachten brengen de kinderen naar buiten via de eigen 
uitgang. 

5. We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw 
Scholen van onze stichting laten alleen volwassenen toe tot het 
schoolgebouw als hun aanwezigheid in het schoolgebouw noodzakelijk 
is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen, 
vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op 
verspreiding beperkt te houden. Ook voor hen geldt de 1,5 meter. 
 

6. Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen 
Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, 
kunnen ouders alleen op onze uitnodiging het gebouw in.  
We communiceren via de telefoon, mail, beeldbellen en Social Schools. 
 

7. Terug uit ‘oranje’ of ‘rode’ risicogebieden 
Terug uit ‘oranje of rode’ risicogebieden? Zijn jullie de afgelopen 
weken in een land geweest waar de overheid een kleurcode oranje 
voor heeft afgegeven dan krijgen jullie het dringende advies om na 
terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.  
Wij vragen jullie dan ook jullie kinderen door iemand anders naar 
school te laten brengen of ze zelfstandig naar school te laten komen. 
Zelfs na een negatieve testuitslag, in verband met de incubatietijd.  
Op www.nederlandwereldwijd.nl is te zien of het land/de regio waar 
je (op vakantie) bent geweest bij de oranje gebieden hoort.  
 

8. We verzorgen de tussenschoolse opvang 
De kinderen dienen zelf hun lunch (eten en drinken) mee te nemen en 
eten met de eigen leerkracht in de eigen groep. 
 

9. Leerplicht 
In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen 
vertonen of negatief zijn getest, op de eerste schooldag weer op 
school. Leerlingen tot 12 jaar die op 24 augustus korter dan 2 weken 
geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden (aangeduid met oranje 
of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun geringe 
rol in de verspreiding van het virus hoeven zij niet in quarantaine.  
Er zijn twee uitzonderingen: 
a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een 
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risicogroep wordt in overleg met de school en leerplicht gekeken wat 
de beste oplossing is. 
b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 10 dagen thuis 
blijven. 
De ouders dienen vooraf met de directie van de Pionier contact op te 
nemen. 
 
In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de 
leerplicht. Leerplicht zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is. 
 

10. Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis. 
Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die 
kenmerkend zijn voor corona (neusverkoudheid en/of hoesten en/of 
koorts en/of verminderd ruiken en proeven). Ouders kunnen dan 
contact opnemen met de GGD. 
Al in een eerder stadium is een uitzondering gemaakt voor leerlingen in 
groep 1/ 2 die alleen een neusverkoudheid hebben.  
Tot de testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de 
test positief is, moet de leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling 
kan weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van 
klachten. Je moet er rekening mee houden dat leerkrachten van de 
school leerlingen naar huis kunnen sturen als zij ziekteverschijnselen 
vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar discussie 
daarover is niet mogelijk. 
 

11. Ventilatie schoolgebouw en gymzaal Markkant 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de ventilatie- en 
luchtbehandelingssystemen van onze school. Ons 
luchtbehandelingssysteem voldoet aan de vereiste normen. Tevens 
zullen we vanaf komende week zoveel mogelijk ramen en deuren tegen 
elkaar openzetten om te ventileren. 

 Onze gymzaal Markkant 
De gemeente heeft aangegeven dat de luchtbehandeling voldoet aan 
de eisen. We kunnen dus weer gymmen. 

12. Verjaardagen en trakteren.  
Er mag weer getrakteerd worden. Dat mag alleen wanneer de traktatie 
per persoon voorverpakt is.  
NB. Het is niet de bedoeling dat er wordt 'ingehaald' voor de periode 
dat het niet kon. Graag hiervoor begrip. Hopelijk mag het een 'gewoon' 
jaar worden, waarin ieder kind aan bod komt.  
 

13. Excursies doen we voorlopig niet 
Uitstapjes waarbij ouders voor vervoer en/of begeleiding nodig zijn, 
kunnen voorlopig niet doorgaan.   
 

http://www.obsdepionier.nl/
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14. In de volgende nieuwsbrieven 
Meer informatie volgt de komende weken over (alternatieve) 
informatieavonden, startgesprekken, nieuws vanuit de overheid etc. 

  

Ingangen en looproutes 
 

 
 

Luizenpluizen; een frisse start 

Met de ouders nog buiten de school is het helaas nog niet mogelijk de 
leerlingen extra te controleren op luizen. Wel is het een bekend fenomeen 
dat de luizen in grote getalen weer aanwezig zijn op de hoofdjes. Gelieve 
de kinderen hier zelf op te controleren vóórdat zij weer naar school komen 
en indien nodig te behandelen. 

http://www.obsdepionier.nl/
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Opknapbeurt gebouw 
 
Het team van de Pionier is vanaf afgelopen maandag alweer van start 
gegaan om alles in gereedheid te brengen voor de start van schooljaar 
2020/2021. Er is hard gewerkt om de klaslokalen weer in te richten, het 
lesmateriaal voor te bereiden en met elkaar te bespreken hoe wij het 
schooljaar gaan starten met elkaar.  
Een leuke bijkomstigheid is dat de lokalen en gangen met een frisse kleur 
geschilderd zijn en dat er nieuw in een aantal gangen nieuw marmoleum in 
de gangen is gelegd.  
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ANWB Streetwise komt in september op bezoek 
 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid van jullie kinderen.  
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 
dinsdag 1 en woensdag 2 september naar onze school te 
komen.  
 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend 
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele 
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen 
op maat en aangepast aan de Corona-maatregelen. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, 
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk 
zo veel mogelijk nagebootst.  
 
De vier onderdelen zijn:  

 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op 
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 
gebruik van autogordel en autostoeltje.  

 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van 
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de 
autogordel in een autostoeltje.  

 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van 
de remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.  

 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 
fietsbeheersing.  
 
Wil je zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link 
en bekijk het filmpje op de site http://www.anwb.nl/streetwise   
 
  

http://www.obsdepionier.nl/
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Mad Science 
 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen 
op De Pionier, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen 
inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show op 31-8-2020. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
 
Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op 
zoek naar de geheime slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept. 
Ontdek de geheimen van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe je 
deze reacties kan versnellen! We laten oud geld blinken en blazen ballonnen 
op zonder lucht! De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal 
onderdelen van ons enorme zonnestelsel. Je ontdekt de vier jaargetijden, 
maakt een zeepsop zonnestelsel en zet het leven van een ster op een rijtje. 
Lichtgevende en gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, regenbogen, glow-in-
the-dark verf, UV-licht, het komt allemaal aan bod! Leer over de atmosfeer, 
je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die lucht op ons 
uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je op 
Mars kunnen overleven?  
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & 
techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. 
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen 
materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.                                                     
                                        
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Donderdag 10-9-2020 
Donderdag 17-9-2020 
Donderdag 24-9-2020 
Donderdag 1-10-2020 
Donderdag 8-10-2020 
Donderdag 15-10-2020 
 
Starttijd: 14:30 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science 
polsbandje. 

http://www.obsdepionier.nl/
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ANWB, weer naar school! 
 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt 
iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer 
een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school 
mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 
schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst 
elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren 
ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
 
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar 
school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen 
impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. Ook als ze wat 
ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met 
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten 
bijvoorbeeld. Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische 
onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als 
medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, 
verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van 
mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer 
van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal 
tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze 
kinderen te vergroten.  
 

 Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets 
regelmatig na.  

 Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of 
beperken bij fietsongevallen. 

 Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast 
in het verkeer is een bron van gevaar.  

 Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

 Laat u niet afleiden, wees alert. 

 Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

 Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs 
scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om 
fietsers heen.  

 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel 
fietsplezier dit schooljaar. 
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