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 Kalender: 

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  
 
Woensdag 30 september 
Start kinderboekenweek 
‘En toen…’ 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvang jullie een extra nieuwsbrief We 
wensen jullie veel leesplezier toe! 
 
Team obs de Pionier 

 
 

Informatieavond  
Dit jaar kunnen we helaas geen informatieavond 
houden zoals jullie gewend zijn. De leerkrachten 
delen volgende week over de jaargroep met jullie. 
Het informatieboekje over de groep biedt nu ook al 
veel informatie. De boekjes zijn te vinden op onze 
website https://www.obsdepionier.nl/praktische-
informatie/downloads/   
 
 

Buitenspeelgoed 

In de ochtend en rond lunchtijd spelen de kinderen 
buiten. Kinderen mogen zelf speelgoed meenemen 
om tijdens de pauzes gebruiken, zijn zijn 
zelfverantwoordelijk voor de meegebrachte 
materialen. Stepjes, skates, skateboards en leren 
voetballen mogen niet mee naar school en mogen 
niet in de gang staan/liggen, ook niet als ze alleen 
gebruikt worden voor het naar school en naar huis 
gaan.  
 
 
 
 
 

https://www.obsdepionier.nl/praktische-informatie/downloads/
https://www.obsdepionier.nl/praktische-informatie/downloads/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.dubelspan.nl/&psig=AOvVaw12ZxHSfQMqXQ6-YWDvy_OA&ust=1593802306928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDOrsCer-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Startgesprekken groep 3 t/m 8  
De startgesprekken zouden vanaf 21 september plaatsvinden, maar 
verschuiven we 2 weken naar de week van 5 oktober en van 12 oktober, 
waarom lezen jullie hieronder. Jullie ontvangen van de eigen leerkracht via 
Social Schools een uitnodiging om een gesprek in te plannen. Op maandag 28 
september zullen de gesprekstijden definitief gemaakt worden. 
 
We zijn blij om te kunnen melden dat de startgesprekken fysiek op school 
mogen plaatsvinden. Zeker bij een eerste gesprek is het prettig om elkaar in 
het echt te kunnen zien, hierbij houden we rekening met de geldende 
maatregelen. We willen jullie verzoeken om niet te vroeg naar school te 
komen en na het gesprek de school weer snel te verlaten, op die manier 
kunnen we de afstand bewaren in de school. Bij verkoudheidsklachten van 
het kind e/o de ouder kan het gesprek vanzelfsprekend niet doorgaan, dit 
dan graag z.s.m. aan de leerkracht doorgeven. Hetzelfde geldt ook als de 
leerkracht verkoudheidsklachten heeft, de gesprekken worden verzet. 
 
Normaliter is het startgesprek bedoeld om elkaar te leren kennen, de 
verwachtingen naar elkaar uit te spreken en in mindere mate komt de 
cognitieve ontwikkeling aan bod. Echter, wij kunnen ons goed voorstellen 
dat jullie willen weten waar jullie kinderen in hun ontwikkeling staan nadat 
het vorige schooljaar zo anders is verlopen. De komende 3 weken worden de 
Cito-toetsen afgenomen die normaal in mei/juni worden afgenomen. Deze 
toetsen zijn door Cito zelf voorzien van een aangepaste (Corona) normering. 
Het is voor ons bedoeld als startpunt, waar staan alle kinderen in hun 
ontwikkeling en zijn de resultaten passend bij het ontwikkelingsbeeld van 
het kind in vergelijking met voorgaande jaren of is er nu een groot verschil?  
Tijdens het startgesprek zullen we de resultaten op de Cito-toetsen dan ook 
met jullie bespreken. Omdat de resultaten niet eerder bekend en 
geanalyseerd zijn, hebben we de gesprekken 2 weken moeten verschuiven.  
 
De kinderen uit groep 5 mogen bij het startgesprek aanwezig zijn, graag 
zelfs want het gaat over hún ontwikkeling. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 
moeten bij het startgesprek aanwezig zijn. 
 

 
Schooltijden 
Aanstaande maandag vindt de eerste MR-vergadering van dit schooljaar 
plaats. Naast de reguliere onderwerpen zal ook ‘de schooltijden’ uitgebreid 
aan bod komen. Het doel is om met de MR-geleding (ouders en personeel) te 
brainstormen en gezamenlijk tot een plan te komen hoe het onderzoek en 
afstemming naar de schooltijden vorm gegeven gaat worden. Het traject dat 
ingegaan zal worden, zal met jullie als ouders, met de teamleden, de 
leerlingen en externe betrokkenen gedeeld worden zodat iedereen goed op 
de hoogte blijft van de vorderingen.  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
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Schoolwerk voor verkouden leerlingen die thuis zijn 
Door de gestelde regels van de overheid, moeten kinderen met 
verkoudheidsklachten sneller thuis blijven. We hebben van verschillende 
ouders de vraag gekregen voor oefenwerk voor thuis. Op onze website 
www.obsdepionier.nl onder het kopje ‘handige informatie voor leerlingen’ 
staan websites waarop kinderen kunnen oefenen met de doelen die in de 
klas aan bod zjn gekomen. Ook is er per groep lesmateriaal te downloaden.  
 
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen inloggen in Snappet en werken 
aan de leerdoelen en doorgestuurde lessen (met uitzondering van les 13, 
deze moet in de klas gemaakt worden). Momenteel worden er geen 
lesboeken en werkboeken uitgeleend omdat we de instructie en de 
daaropvolgende inoefening zo veel mogelijk op school willen doen. We 
blijven de situatie goed volgen en zullen bijstellen wanneer dit nodig is. 
 

 

 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
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Beslisboom 
De beslisbomen die in de vorige nieuwsbrief met 
jullie zijn gedeeld, zijn recent aangepast. Mocht je 
twijfelen, dan kan je de aangepaste beslisboom 
raadplegen via de volgende link: 
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-
neusverkouden-kind/versie-sept  
 
Op onze website staat ook de meest recente versie: 
https://www.obsdepionier.nl/actueel/corona-
maatregelen/  
 

 
 
 
 
Groene voetstappen 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Als school doen wij met de groepen 1 t/m 8 van maandag 21 tot en met 
vrijdag 25 september mee aan de ‘Klimaatverbond Groene Voetstappen 
week’. De Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar 
ieder jaar duizenden kinderen verspreid over tientallen school in heel 
Nederland aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, 
met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en 
verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden 
de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, 
duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het 
aangeboden lesmateriaal.  
 
Jullie kinderen krijgen van school een stickerboekje en twee stickervellen. 
Voor elke heen en/of terugreis in die week, die te voet of per fiets wordt 
afgelegd, plakken leerlingen een Groene voetstapsticker in het 
stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk 
‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we op een spelende wijze leren 
over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en een bijdrage leveren aan de CO2-
vermindering; gewend raken aan duurzaam gedrag; de voetstappen aan het 
einde van de week kunnen aanbieden aan de wethouder van duurzaamheid.  
 
Naast de Groene Voetstappen kunnen de kinderen ook Gouden Voetstappen 
verdienen. Dan gaat het om extra activiteiten die de kinderen zelf of met 
de klas kunnen uitvoeren:  

 sponsor het planten van een boom;  
 bespaar water en energie door korter te douchen;  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept
https://www.obsdepionier.nl/actueel/corona-maatregelen/
https://www.obsdepionier.nl/actueel/corona-maatregelen/
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 eet minder vlees;  
 organiseer een lokale Kinderklimaattop of een gastles.  

Meer informatie over deze activiteiten vind je op 
http://www.groenevoetstappen.nl/gouden- voetstappen/  
 
Waarom liever niet met de auto?  
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, 
waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien 
lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen 
van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer zoals veel te veel 
regen of juist langdurige periode van droogte, of hevige stormen en smog in 
grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot van broeikasgassen flink worden 
teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het 
terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en jullie 
zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen.  
 
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet je zoden aan 
de dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 
km enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn 
het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer 
hoog. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige 
situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen.  
 
Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage 
aan leveren!  
 
Motie vreemd aan de orde  
Ter afsluiting van de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week, doet onze 
school mee aan een nieuw lesprogramma. Aan het einde van de campagne, 
gaan de kinderen in gesprek met de wethouder of raadslid over de ideeën 
en dromen van de kinderen over een duurzame gemeente. De wethouder of 
raadslid zal samen met de kinderen een motie opstellen om de concrete 
suggesties mee te nemen naar de gemeenteraad. De motie zal tijdens de 
gemeenteraad besproken worden. Er is een mogelijkheid voor de kinderen 
om de raadsvergadering bij te wonen. Zo zien de leerlingen ook het effect 
van hun gedrag op de politiek. Een leerzaam moment, voor zowel voor uw 
kind als de wethouder. In de loop van de actieweek, zal meer informatie 
beschikbaar zijn over deze activiteit.  
 
Groene Voetstappen  
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we jullie hulp 
als ouders ook nodig. We willen jullie vragen om ervoor te zorgen dat jullie 
kinderen in ieder geval tussen 21 en 25 september a.s. zoveel mogelijk 
lopend of fietsend naar school kunnen gaan. We willen niemand buiten 
sluiten, dus als dit voor iemand niet lukt, neem dan even contact op met de 
leerkracht over hoe je kind dan wel mee kan doen.  

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


 

www.obsdepionier.nl    0162 437 832    directie@obsdepionier.nl 

Nieuwsbrief obs De Pionier 

Verder vragen we jullie ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en 
fietsend naar school te komen. Alvast hartelijk dank voor jullie 
medewerking!  
 
 
Organisatie  
Klimaatverbond Groene Voetstappen week is een actie van Klimaatverbond 
Nederland. Zie voor meer informatie op http://www.groenevoetstappen.nl/ 
en http://www.klimaatverbond.nl/.  
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