
  

 

Kalender 

5 september 
Eerste schooldag 
Nieuwe kleuters starten 
om 11.00 uur 
 
De gouden weken gaan 
van start! 
 
8 september 
Start viering 30 jaar 
Pionier!!! 
 
Vanaf 26 september 
Startgesprekken 
 
14 september 
Groep 1/2 vrij 
 
15 september 
Dag van de 
voorschoolleidster 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders en verzorgers,  
 
De laatste vakantiedagen zijn aangebroken.  
We hopen dat jullie van een goede vakantie hebben 
kunnen genieten, thuis en/of op vakantie. 
 
Gedurende alle vakantieweken is er verbouwd binnen het 
gebouw van de Pionier. Daar tussendoor hebben de  
leerkrachten hun klassen weer startklaar gemaakt.  
 
Maandag 5 september zien we jullie allemaal weer op 
school. In deze nieuwsbrief vinden jullie de eerste 
informatie om het schooljaar goed op te starten. 
 
Tot 5 september! 
 
Team obs de Pionier 
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Inloop 
 
We starten na de zomervakantie met de inloopweek. De ouders kunnen dan 
met hun kinderen ’s ochtends de school binnenlopen (8.20 uur tot 8.30 uur). 
De inloopweek is altijd de week na een vakantie, zie hiervoor de kalender. 
 
Startgesprekken 
Vanaf 26 september dat is de vierde schoolweek vinden de startgesprekken 
plaats. Tijdens dit gesprek staat kennismaken centraal; leerling, ouders en 
leerkrachten leren elkaar kennen en stemmen met elkaar af zodat we er 
gezamenlijk een goed schooljaar van gaan maken.  
Dit jaar hebben we weer startgesprekken voor de ouders van de kleuters die 
vanaf het begin van het schooljaar en daarvoor zijn gestart.  
De ouders van kleuter die later dit jaar starten worden later uitgenodigd 
voor een startgesprek. 
 
Nog enkele praktische zaken: 

- Kinderen uit groep 5 mogen bij het startgesprek aanwezig zijn. 
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 moeten bij dit gesprek aanwezig zijn. 

- De jongere kinderen (groep 1 t/m 4) zijn niet bij de gesprekken 
aanwezig. 

- Op maandag 19 september ontvangen de ouders met meerdere 
kinderen op school een uitnodiging om gesprekken in te plannen. 

- Vanaf woensdag 21 september kunnen ook de andere ouders een 
gesprek inplannen. 

- De gesprekken vinden op school plaats, na schooltijd tot 18.00 uur. 
 
Informatie over de groep van je zoon of dochter is te lezen in het 
informatieboekje, deze staan op onze website www.obsdepionier.nl  
 
Donderdag 8 september jubileum 
 
Donderdag starten we de dag feestelijk om het 30-jarig bestaan van de 
Pionier te vieren.  
 
Wat staat er te gebeuren? 
 
Gedurende het schooljaar komen we een aantal leuke activiteiten voor de 
kinderen, daarover later meer. 
Komende donderdag starten we ’s ochtends met een spetterende show. 

 
Het is bijna zover, alle proefjes en experimenten worden ingepakt en de 
professor is al in rep en roer om op 8-9-2022 bij ons op school een show te 
verzorgen! 

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


 

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

Nieuwsbrief obs De Pionier 

 
 
Donderdagmiddag 
’s Middags om 14.00 uur verzamelen alle kinderen zich op het schoolplein. 
Dan zullen we de jubileumvlag hijsen, proosten alle kinderen met een eigen 
versierde kartonnen beker en zingen we allemaal het Pionierslied. 
 
Informatie over de Schoolreis 
 
Volgende week komt er informatie over de schoolreis op vrijdag 7 oktober. 
Zet ‘m alvast in jullie agenda, we hebben jullie hulp dan nodig. 
 
 
Vrijdag 9 september zijn alle kinderen vrij 
 
Op deze dag hebben we als team een studiedag ingepland, waarbij we o.a. 
onze nieuwe leesmethode Blink bespreken, de onderbouw gaat aan de slag 
met taalontwikkeling. En ’s middags hebben we het over de 
basisvaardigheden van rekenen, lezen en taal. 
 

 
 
Vrijwilligers gevraagd voor de lunchopvang!!! 
 
Voor de opvang van de kinderen tijdens de lunchopvang zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die tegen een vergoeding de kinderen willen opvangen. 
Loop voor informatie even binnen bij de directie. 
De Lunchopvang is tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
  
Opknappen gebouw Pionier 
 
In de vakantie is er hard gewerkt aan allerlei verbeteringen in het gebouw. 
Het bedraadde- en Wifinetwerk is door heel de school vernieuwd en 
daardoor zijn we nu op de toekomst voorbereid. Rond maart zullen we 
overgaan naar glasvezel. 
De toiletten in de oudbouw zijn allemaal vernieuwd en hebben een zeer 
goed te onderhouden vloer gekregen. Ook het personeel heeft nieuwe 
toiletten gekregen. Wat zijn we daaaaaar blij mee. 
Komende week worden nog de puntje op de i gezet want de keuken is nog 
niet helemaal af. Dat betekent dat we komende nog verbouwingsactiviteiten 
hebben. 
Omdat het inloopweek is kunt u deze vernieuwingen zelf komen bekijken. 
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Geen rommel in je trommel, informatie vanuit de GGD 
"Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om lekker te kunnen 
presteren op school. En om vol energie 
het schooljaar te beginnen. In de 
brochure ‘Trommel zonder rommel’ lees 
je er alles over. Je krijgt tips om ook in 
alle drukte of met een klein budget je 
kind een goed gevulde lunchtrommel 
mee te geven. Bekijk hier de vernieuwde 
digitale versie van de brochure of kijk op 
www.trommelzonderrommel.nl.  
 
 
 
 
 
Voor 9 september: Aanmelden voor eerste communie en vormsel 
 
In het nieuwe schooljaar begint de Catharinaparochie weer met een 
voorbereidingstraject voor de eerste communie en het vormsel. Heeft u 
kinderen die hiervoor in aanmerking komen?  

U kunt hem/haar aanmelden door een 
mailtje te sturen met uw naam en 
telefoonnummer naar de 
teamassistente Rianne Claassen, 
info@catharina-parochie.nl.  
Op www.catharina-parochie.nl vindt u 
meer informatie en kunt u een 
inschrijfformulier downloaden. U 
wordt dan gebeld door een lid van het 

pastoraal team om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Tijdens het 
huisbezoek maken we kennis met elkaar en leggen wij uit hoe de 
voorbereiding eruitziet. 
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