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Kalender,  

onder voorbehoud: 

Maandag 8 februari 
Weer terug naar school?? 
 

Vrijdag 12 februari 
Carnaval op school 
Carnavalsvakantie start 
om 12.30 uur 
 

15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
 

22 t/m 26 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 

24 februari 
Rapport 1 
 
26 februari 
Groep 1 vrij 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Het blijft een vreemd gezicht, leerkrachten die voor 
een laptop lesgeven, netwerkkabels die door de school 
liggen om de internetverbinding zo stabiel mogelijk te 
houden en kinderen in kleine vakjes op je beeldscherm.  
 
Ook voor jullie zal het niet altijd gemakkelijk zijn, 
naast vader/moeder ben je ook leraar geworden. En in 
de tijd die overblijft moet ook nog gewerkt worden. 
Gelukkig merken wij dat er veel veerkracht is en dat 
we samen onze schouders eronder zetten.  
 
Vanaf ‘onze’ kant maken we leuke dingen mee, waar 
we hard om moeten lachten of die ons ontroeren. 
Bijvoorbeeld een kind uit groep 8 die tijdens het 
zelfstandig werken vraagt of hij mag plassen, dat is 
toch het toppunt van betrokkenheid. Of kinderen die ’s 
ochtends de juf verrassen met lieve briefjes in het 
beeldscherm. We hebben ook een kind gezien dat heel 
goed salto’s op bed kan maken, terwijl zij eigenlijk aan 
de slag moest. Ook dat zijn momenten die erbij horen. 
Maar vooral zien we harde werkers! 
 
Waarschijnlijk zullen jullie vanaf ‘jullie’ kant ook wel 
eens wat zien of horen wat voor een lach zorgt. Samen 
gaan we hier goed uitkomen, hopelijk zien we jullie 
allemaal 8 februari weer. Op school! 
  
 

 

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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Pensioen juf Anja 
Gisteren heeft juf Anja haar laatste werkdag gehad en 
kan zij per 1 februari gaan genieten van haar pensioen. 
Juf Anja is een vertrouwd gezicht op onze voorschool, 
ruim 10 jaar heeft ze op De Pionier gewerkt en zijn de 
peuters van toen de pubers van nu.  
 
Juf Anja genoot van ‘haar’ peuters, niets was haar te 
veel en altijd stond ze met een vrolijk gezicht klaar. In 
al die jaren is er veel veranderd op de voorschool, qua 
wet- en regelgeving, administratie maar ook 
onderwijsinhoudelijk. Net als bij de kleuters wordt er 
ook bij de peuters flink geleerd door te spelen. Juf 
Marielle, juf Margaret en juf Joyce zullen Anja’s werk 
overnemen.  
 
We hebben in kleine kring, met de Corona-regels, afscheid van Anja 
genomen. Naast een speech, taart en cadeautjes hadden we de school ook 
versierd. Zo gaat deze bijzondere dag niet zomaar voorbij. 
 
Anja, bedankt voor je tomeloze inzet, de peuters en wij gaan je missen! 
Niet tot ziens, maar tot snel! 
 

   
 
 
 
 
Eerste schooldag van 2021 
Samen met de Oudervereniging en de 
Medezeggenschapsraad hopen we alle kinderen een 
speciale eerste schooldag van 2021 aan te kunnen bieden.  
 
Wat we gaan doen houden we nog even geheim….. 
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Nieuws van de MR 
Afgelopen maandag stond er een MR-vergadering op de agenda. De volgende 
punten zijn besproken: 
 
1. Stand van zaken m.b.t. Corona  

 Het huidige digitale onderwijs wordt als positief ervaren, door zowel 
ouders, leerkrachten als kinderen. In de ochtend worden vrij veel 
kwetsbare kinderen opgevangen en in over de gehele dag is de 
noodopvang flink in aantal. Alle kinderen zijn letterlijk en figuurlijk 
in beeld.  

 De nieuwe bestuurder van Delta-onderwijs, Niels Brand, is op De 
Pionier komen kijken en was onder de indruk van het digitale 
onderwijs en de organisatie. Hij heeft De Pionier als voorbeeldschool 
voor alle scholen binnen de stichting genoemd.  

 De inhoud van de studiedag van 2 februari wordt verschoven naar de 
studiedag van 10 maart. 

 We hopen allemaal dat de school op 8 februari weer open mag. 
 
2. Schoolbegroting 2021 
De MR heeft instemming verleend aan het aantal groepen voor volgend 
schooljaar en een positief advies gegeven over de begroting 2021 van De 
Pionier. 

  
 

 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

Peuters: vanaf 2,5 jaar mogen zij naar de voorschool. De startdatum hangt 
af van de inschrijfdatum en de wachtlijst, dus schrijf je peuter op tijd in.  
Dat moet via: Inschrijfformulier voorschool 
Meer informatie over de voorschool van de Pionier is te vinden op onze 
website en link: Voorschool 
 
Kleuters: jongere broertjes of zusjes die in het schooljaar 2021-2022 vier 
jaar worden mogen ook ingeschreven worden, zodat we bij de 
groepsindeling met hun komst rekening kunnen houden.  
Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op onze website en 
via de volgende link: Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://inschrijving.novict.nl/QTnKzmSL91M
https://www.obsdepionier.nl/onze-school/voorschool/
https://www.obsdepionier.nl/praktische-informatie/aanmelden/
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Maak jij een mooie tekening voor ouderen in Oosterhout? 
Mijn naam is Annemiek Klijsen, 18 jaar en ik doe de opleiding 
communicatie. Deze opleiding volg ik op het Avans Hogeschool in 
Breda waarbij ik nu in het eerste jaar zit. Voor een opdracht vanuit 
school mag ik zelf een project op starten. Dit project is voor een 
studiepunt en mag ik naar eigen keuze dus zelf invullen.  
 
In het begin van de coronatijd brachten veel kinderen tekeningen en 
kaartjes naar de ouderen. Vaak kenden ze deze mensen niet eens. 
Het was puur om te laten weten dat we er voor elkaar zijn. Dat we 
elkaar moeten steunen in deze tijd. Helaas nam dit naarmate de tijd 
steeds meer af. Mijn bedoeling is om dit opnieuw op te pakken en 
hopelijk zelfs nog groter.  
 

Door contact te leggen met basisscholen in Oosterhout wil ik zoveel mogelijk 
kinderen proberen te bereiken. Mijn vraag aan de kinderen is of ze tekeningen 
zouden willen maken voor de mensen die het nu het hardst nodig hebben. Deze 
tekeningen zal ik persoonlijk komen ophalen bij de basisscholen en rondbrengen 
langs verzorgingstehuizen. De optie hiervoor is verder volledig vrijwillig. De kinderen 
zijn dus niks verplicht en hoeven niet mee te doen als ze dat liever niet willen. 
Het doel is om met name de ouderen weer even een lach op hun gezicht te 
bezorgen. Deze mensen zitten vaak alleen op hun kamertje en hebben verder geen 
sociaal contact. Door corona zitten ze binnen en leven ze in angst en eenzaamheid. 
Als laatste wil ik hiermee Oosterhout dichter bij elkaar brengen. We hebben elkaar 
allemaal nu nodig. Ik wil dit doel realiseren voor begin juni. Tot die tijd zal deze actie 
dus openblijven.  
 
Heb je een mooie tekening gemaakt? Geef hem dan aan meneer Thomas, hij zal 
ervoor zorgen dat ze bij Annemiek komen. 

 
 
Unieke Jeugdvoetbaldagen op het complex van vv SCO  
Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit 
de kans!  
 
De jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de voorjaarsvakantie op 
donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021, op het complex van vv SCO uit 
Oosterhout, van 10.00 uur tot 16.15 uur.  
 
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot 
spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, 
iedereen kan zich aanmelden!  
 
De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men 
krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De 
kinderen worden begeleid door een team van enthousiaste trainers. Dankzij een 
intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen 
van de kinderen verder toenemen.  
 
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd 
verwerven nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door 
gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de 
speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal 
en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat 
het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige 

http://www.obsdepionier.nl/
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techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het 
collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster 
en eisen meer en meer de bal op.  
 
INSCHRIJVEN:  
Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door hier te klikken of door te 
gaan naar https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen  
 
Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging 
te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn 
mogelijk.  
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