
       

Oosterhout, 3 juni 2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Pionier,  

 

Vanaf maandag 8 juni tot het einde van het schooljaar is de situatie als volgt: 

• Alle kinderen gaan weer alle dagen naar school.  

• De richtlijnen uit de voorgaande periode blijven gelden tot aan de zomervakantie. Ouders 

blijven buiten de poort en houden anderhalve meter afstand. 

• Het continurooster blijft tot de zomervakantie doorlopen. Dat betekent nog steeds vijf gelijke 

schooldagen. 

Delta-onderwijs heeft hiervoor gekozen omdat het aantal verkeersbewegingen beperkt moet 

blijven en we geen vrijwilligers voor de TSO op dit moment binnen de scholen kunnen 

ontvangen.  

• Voor de groepen ½ geldt het oorspronkelijke rooster voor de vrijdagen van de 

schoolkalender: 

Groep 1: alle vrijdagen vrij, behalve de laatste schooldag op 10 juli 

Groep 2: op vrijdag 19 juni vrij, de andere vrijdagen naar school toe. 

• Na schooltijd kan er weer gebruik worden gemaakt van de BSO volgens je contract bij de 

diverse kinderopvangorganisaties. 

• Een BSO-contract loopt oorspronkelijk vanaf 15.30 uur (oude schooltijd) dat betekent dat er 

een overbruggingstijd is tussen 14.00 / 14.15 uur en 15.30 uur. 

• Voor de kinderen die een contract hebben bij SKO is de overbruggingstijd al geregeld.  

Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. 

• Indien je een contract hebt bij een andere kinderopvangorganisatie dan SKO, neem dan 

contact met hen op om de mogelijkheden na te vragen. Indien de overbruggingstijd een 

probleem oplevert kan je contact opnemen met de directie van de school. 

• Specifieke informatie over groep 8 activiteiten ontvangen de betreffende ouders apart.  

• Vanaf 8 juni wordt slechts onderwijs op afstand gegeven aan de leerlingen die vanwege de 

“thuisblijfregels gezondheid leerlingen” de school niet mogen bezoeken. 

• We hebben een aangepast rapport ontwikkeld voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7, 

omdat wij nu geen reëel meetbare gegevens van kinderen hebben. De kinderen krijgen een 

alternatief rapport waarin we een beeld geven van de ontwikkeling van ieder kind. Dit 

rapport zal op 25 juni mee naar huis worden genomen, een week later dan in de 

schoolkalender staat aangegeven.  

• De eindgesprekken mogen niet fysiek plaatsvinden en zullen zodoende digitaal worden 

gehouden. Je ontvangt t.z.t. een uitnodiging van de leerkracht om een gesprek in te plannen, 

voor in week 27 en 28.   

• Vrijdag 10 juli om 12.00 uur start voor de hele school de zomervakantie. 



 

Of we het continurooster na de zomervakantie gaan voortzetten of teruggaan naar de reguliere 

schooltijden is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad.  

Wij verwachten dat dit kort voor de start van het nieuwe schooljaar pas bekend zal zijn.  

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Groen in ’t Woud en Lieke Tukker 


