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Kalender: 

Donderdag 17 september 
Dag van de 
voorschoolleidsters 
 
Vrijdag 18 september 
Groep 1/2 vrij  
 
21 t/m 25 september 
Week van de groene 
voetstappen 
 
Vrijdag 25 september 
Groep 1 vrij 
 
Woensdag 30 september 
Start kinderboekenweek 
 
Vrijdag 2 oktober 
Groep 1/2 vrij 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 
17 september. We wensen jullie veel leesplezier toe!  
  
Team obs de Pionier 

 
 
Schoolfotograaf 
 
Zeg eens kááááááááááááás!!!  
  
Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober zal de 
schoolfotograaf onze school weer bezoeken. Het is 
natuurlijk de bedoeling dat je kind er op de bewuste 
dag piekfijn uitziet.  Het schema welke klas op welke 
dag aan de beurt is volgt t.z.t. via Social Schools.  
 

 Dit jaar worden er op woensdag en 
donderdag broertjes en zusjes foto’s gemaakt van 
de kinderen binnen de Pionier (kinderen die hier op 
school zitten van groep 1 t/m 8). De oudste kinderen 
halen hun jongere broertjes/zusjes uit de klas onder 
begeleiding van hulpouders.  
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Ondanks een zorgvuldige planning kunnen er altijd 
onverwacht wijzigingen in het tijdsschema komen. Wij 
adviseren dan ook om je kind(eren) beide dagen van het 
bezoek netjes te kleden.  
  

 De kinderen zullen gefotografeerd worden tegen dezelfde 
achtergrond als vorig schooljaar, zie hiernaast.  
   

  Voor de kinderen van de voorschool zijn er aparte data 
gepland waarop zij individueel en met hun klas gefotografeerd worden. Op 
deze manier kan de fotograaf alle tijd nemen om de allerkleinsten 
schitterend vast te leggen.  
 

Vanwege de Corona-maatregelen zijn er enkele aanpassingen: 
 De fotograaf zal mogelijk een kind sporadisch aan moeten raken om 

een bepaalde houding aan te geven. Indien je dit bezwaarlijk vindt, 
mag je dit doorgegeven aan de leerkracht van je kind. Helaas zal je 
kind dan niet op de foto gezet kunnen worden. 

 Dit jaar is het helaas niet mogelijk om met broers/zussen 
van buiten de Pionier op de foto te gaan. Kiek (de fotograaf) biedt 
waarschijnlijk nog wel een mogelijkheid om een broer/zussenfoto te 
komen maken in hun fotostudio, meer informatie hierover volgt 
wanneer wij zelf meer informatie hebben.  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
Nieuws van de MR 
Maandag 14 september jl. vond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar 
plaats. Op voldoende afstand in de aula zijn de volgende onderwerpen aan 
bod gekomen: 

 Start van de school: met elkaar konden we concluderen dat we een 
goede start hebben gemaakt. Het continurooster wordt als positief 
ervaren, net als de inloop voor kinderen. Doordat de kinderen 
zelfstandig de school binnen gaan, heerst er meer rust in de school, is 
er meer aandacht voor ieder kind en kan de lesdag sneller starten. 
Daarnaast geeft het de kinderen zelfvertrouwen en een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Wel wordt wederzijds gemist dat de 
leerkrachten en ouders elkaar weinig hebben kunnen zien en spreken, 
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gelukkig kunnen we elkaar tijdens de startgesprekken alsnog leren 
kennen.  

 Schooltijden: zie apart onderdeel hieronder. 

 De informatieavond: alle ouders ontvangen deze week informatie 
over de groep van hun kind. Gezien de maatregelen konden we geen 
informatieavond op school houden en hebben we een alternatief 
bedacht. 

 Startgesprekken: in het schoolgebouw kunnen we de afstand en 
veiligheid tijdens de gesprekken en het wachten goed bewaren. We 
verzoeken alle aanwezigen het schoolgebouw zo snel mogelijk na het 
gesprek te verlaten en rekening te houden met de ander.  

 Ontwikkeljaarplan: voor het komende schooljaar zijn een aantal 
projecten geslecteerd en beschreven in het ontwikkeljaarplan, zoals 
hoogbegaafdheid, muziek, onderzoeken schooltijden, spelend leren, 
PR van de school en keuze van een nieuwe methode voor technisch 
lezen (nu gebruiken we nog Estafette). Tevens zijn er nog meerdere 
kleine onderwerpen die gedurende het schooljaar aan bod gaan 
komen. Of alles haalbaar is, zal mede afhankelijk zijn van de 
ontwikkelingen rondom Corona. 

 Verkiezingen: 5 geïnteresseerden hebben zich voor de zomervakantie 
gemeld voor de vacature van MR ouderlid, die ontstaat omdat Rob 
Jenje terug moet treden omdat zijn kinderen niet meer op De Pionier 
zitten.Tijdens de vergadering waren 2 geïnteresseerden aanwezig, 2 
hadden zich afgemeld voor de vacature en 1 geïnteresseerde was 
thuis vanwege gezondheidsklachten. Uiteindelijk heeft 1 
geïnteresseerde aangegeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de 
MR. Omdat het om 1 kandidaat en 1 vacature gaat zijn er geen 
verkiezingen nodig en mag Cas Vande Velde zich aan jullie voorstellen 
als nieuw MR ouderlid.  

 

 
Voorstellen 
Ik ben Cas Vande Velde, vader van Teun in groep 3  
en Madelief in groep 1/2. Na een aantal jaren 
klussen aan ons huis - wat gelukkig ook een hobby is - 
zijn we 4 jaar geleden in de Vlindervallei in 
Oosterhout komen wonen en niet lang daarna begon 
onze oudste op de voorschool van de Pionier. Naast 
mijn werk als zelfstandige in de financiële 
dienstverlening, zorg ik op woensdag met veel 
plezier voor de kinderen en zul je me dan ook op het 
schoolplein treffen. Ik kijk er naar uit om onderdeel 
te worden van de MR om zo samen met de leraren en 
de directie bij te dragen aan de toekomst van de 
school en onze kinderen.  
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 Schooltijden 
Na een inventarisatie van de eerste ervaringen van zowel de ouders, de 
leerkrachten als de directie is tijdens de MR-vergadering gesproken over de 
verschillende mogelijkheden qua schooltijden, waar rekening mee gehouden 
dient te worden (onderwijstijd, financien, wet- en regelgeving e.d.), welke 
betrokkenheid en afstemming nodig is met alle betrokkenen maar ook hoe 
we het proces gezamenlijk willen oppakken. Uiteindelijk heeft de MR 
geadviseerd om een kort behoeftenonderzoek uit te voeren onder zowel de 
ouders, de teamleden als de leerlingen om te bepalen wat belangrijke 
behoeftes zijn die meegenomen moeten worden in de opties voor 
schooltijden. Er is een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit de MR-
leden, 2 geїnteresseerde MR-kandidaten, enkele teamleden en de directie. 
Zij interpreteren de resultaten uit de onderzoeken en leggen deze naast de 
verschillende opties in schooltijden. Mogelijk zal hieruit al de meest ideale 
optie voor alle betrokkenen naar voren komen, maar misschien nog niet en 
zal nader onderzoek nodig zijn. In het proces naar nieuwe schooltijden zijn 
zorgvuldigheid en  gezamenlijkheid kernwoorden. Hierdoor kunnen we 
vaststellen dat er géén wijziging in de huidige schooltijden (het 
continurooster vanwege Corona) zal plaatsvinden rondom de herfstvakantie. 
Mogelijk pas met de kerstvakantie.  Voor de herfstvakantie ontvangen jullie 
per gezin een inlogcode voor het behoeftenonderzoek.  
 
 
 

 
 

Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek, met dit jaar als 
thema “en toen? Ook op de Pionier besteden we deze week weer aandacht 
aan de Kinderboekenweek. We werken met de hele school aan dit thema, 
groep 8 gaat zelfs ook echte prentenboeken maken en er worden weer 
nieuwe biebboeken voor school aangeschaft.   
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Breinhelden 
 

 
Vanaf dit schooljaar starten we in de hele school met de methode 
‘Breinhelden’. Breinhelden is een programma om doordacht de executieve 
functies van de kinderen te versterken. Executieve functies horen bij het 
denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten 
te plannen en aan te sturen. Denk bijvoorbeeld aan functies als plannen of 
concentratie vasthouden. Executieve functies zijn redelijk abstract, de 
methode ‘Breinhelden’ maakt het praten over executieve functies met 
kinderen toegankelijk. De kinderen maken kennis met Effi en Furon, die met 
hun Breinkrachten (dit zijn de executieve functies) de Breinkrachten van de 
kinderen in de klas versterken om ook van hen een échte Breinheld te 
maken.  
 
Executieve functies zullen in de klas niet met hun oorspronkelijke benaming 
aangesproken worden, want dat zijn vaak hele moeilijke woorden. In plaats 
daarvan worden ze vertaald in krachten. Iedere week zullen we één tot 
twee activiteiten doen waarbij de executieve functies centraal staan. Zo 
leren de kinderen de functies (bij zichzelf) te herkennen en te versterken. 
In de komende nieuwsbrieven zal steeds een breinkracht geïntroduceerd 
worden, zodat jullie ook op de hoogte zijn van hoe wij de executieve 
functie in de klas aanspreken.  
 
 

Compliment 
Tijdens het brengen en halen zien we dat iedereen zich zo goed mogelijk 
aan alle regels houdt en daar hoort een welverdiend compliment bij! Fijn 
dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om zo veilig mogelijk 
naar school te kunnen gaan, zeker in deze tijd van oplopende 
besmettingsaantallen. Bedankt en houd vol! 
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Mad Science (geschreven door Gijs en Thomas, groep 8)  

De professor heette professor H2O. 
Het eerste proefje was met drie bekers uit Frankrijk (gewoon van Ikea). 
Zij deed wat water in één beker en de andere twee waren leeg. Ze deed 
een spelletje uit Frankrijk. De eerste keer was niet zo moeilijk en hadden 
wij gewonnen en was het 1-0 voor ons.De tweede keer was het iets 
moeilijker (nog steeds heel makkelijk) maar we wonnen toch weer dus 2-0 
voor ons. De derde keer was het héél moeilijk. De eerste beker gooide ze 
over iemand heen. Diegene had geluk hij was namelijk leeg. De tweede 
beker gooide ze ook over iemand heen maar die was ook leeg. De derde zou 
je denken had pech maar nee die was ook leeg dus juf Ilse was heel blij. Het 
was 2-3 voor de professor dus had de professor gewonnen. 
 
Het tweede proefje was met Mexicaans water het was eerst gewoon 
doorzichtig en toen ze het in een ander glas deed was het ineens roze dat 
kwam door een stofje. 
 
Het derde proefje was met een geest ze had een fles waarin ze beweerde 
dat er een geest in zat. We hebben in totaal 9 keer geklopt en er kwam rook 
uit. Uiteindelijk was het gewoon een chemische reactie. 
 
Het vierde proefje was met pijpen ze deed in drie verschillende pijpen een 
chemische stof. Daarna deed ze vuur ervoor en toen gingen de pijpen 
fluiten.  
 
Het laatste proefje begon ze over de tanden van olifanten. Ze vroeg of wij 
wisten hoe de tanden van een olifant schoongemaakt moesten worden. Ze 
had giftig spul in een kom gedaan. En dan ook nog kleurstof en een 
chemisch stofje. Toen ze dat bij elkaar deed werd het roze schuim. 
 
Wij vonden het allemaal heel leuk! 
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Leefstijl 
Net als veel andere scholen besteedt De Pionier gericht aandacht aan de 
ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Wij maken daarbij 
gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt wordt en sinds 
1990 ook in Nederland wordt toegepast. 
 
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze 
vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening 
houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf 
beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf. 
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier 
lessen bestaan. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde 
thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. 
Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. 
 
We zijn het schooljaar gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn 
wij. In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de 
groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij 
elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling 
en de creativiteit binnen de groep.  

 

Bewegend leren  
 

De kinderen in groep 7 hebben al 
joggend de tafels geoefend. 
Bewegend leren heeft indirect een 
positieve invloed op de 
leerresultaten van kinderen omdat 
het een positieve invloed heeft op 
de hersenstructuur en 
hersenactiviteiten. Deze positieve 
invloed op de hersenen pakt goed 
uit voor de executieve functies. 
Die hebben onder andere te 

maken met planning, werkgeheugen, aandacht, en gedragsregulering. 
Leerlingen die daarin hoog scoren werken geconcentreerder op school, wat 
goed is voor de inzet tijdens het leren. Keersommen blijven belangrijk! 
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Cursus Typtuin 
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