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Kalender 

26 februari 
Groep 1 vrij 
 
1 t/m 5 maart 
Ontwikkelgesprekken 
 
5 maart 
Groep ½ vrij 
 
9 en 11 maart 
Centrale aanmelding VO 
 
10 maart 
Studiedag team; groep 1 
t/m 8 vrij 
 
12 maart 
Groep 1 vrij 
 
15 maart  
Start projectweek 
MR-vergadering 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 25 
februari. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 
 
Continurooster 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie meer 
informatie over de vrijwillige schoolbijdrage voor de 
lunchopvang en het verzoek voor betaling. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking en bijdrage. 
 
 
Terugblik carnaval 
We hebben dit jaar anders carnaval gevierd dan we 
gewend waren, maar ook nu was het gezellig en volop 
feest! In hun eigen klas hebben de kinderen spelletjes 
gedaan, gedanst, gesnoept en gehost. Voor de kinderen 
een geslaagde ochtend! 
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Enquête thuisonderwijs 
De tweede scholensluiting ligt achter ons. We mogen de kinderen eindelijk 
weer in de school lesgeven en jullie kunnen terug naar papa en mama zijn 
ipv meester en juf. Door het online onderwijs konden we de kinderen goed 
in beeld houden (letterlijk en figuurlijk). De komende weken brengen we de 
ontwikkeling in kaart en bepalen we welke aanpassingen er eventueel nodig 
zijn.  
 
Na de eerste scholensluiting in het voorjaar van 2020 hebben we tijdens de 
eindgesprekken aan alle ouders tips en tops gevraagd over ons aanbod 
thuisonderwijs toen. Deze feedback hebben we meegenomen en in oktober 
hebben we tijdens de studiedag een eventuele volgende scholensluiting 
besproken.  
 
We hebben veel lieve berichten van kinderen en ouders ontvangen over het 
digitale onderwijs dat we hebben geboden. Maar ook wij leren iedere dag en 
staan open voor tips en tops. Dus daarom onze vraag aan jullie, terugkijkend 
naar de periode online onderwijs januari-februari 2021; welke tips en tops 
hebben jullie voor ons? 
 
Willen jullie het onderstaande evaluatieformulier invullen met tips en tops? 
Dit kost 5 minuutjes voor jullie tijd maar helpt ons in onze ontwikkeling. 
Hopelijk hoeven we het niet meer te gebruiken voor een nieuwe 
scholensluiting! Evaluatieformulier scholensluiting januari-februari  
 
 
 
Thema post in op de voorschool en in de groepen 1/2 
Vanaf deze week wordt er bij de peuters en kleuters gewerkt met het 
thema post.  
 
Regelmatig komt thuis de postbode langs om iets in de brievenbus te gooien 
of een pakje te bezorgen. Waar komt het vandaan? Hoe komt het bij de 
postbode? Hoe kunnen we iets terugsturen? Dat zijn vragen die we proberen 
te beantwoorden tijdens dit thema. De kinderen leren ook hoe je zelf een 
brief of kaart schrijft. 
 
Op het schoolplein zal vanaf volgende week een 
brievenbus staan, zodat niet alleen de kinderen iets naar 
elkaar kunnen sturen, maar ook door ouders, buren, 
opa’s en oma’s etc mag post in de brievenbus gestopt 
worden. De postbodes zullen zorgen dat de juiste kaarten 
en brieven bij de juiste kinderen worden bezorgd.   
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Politie voorlichting en actieweek 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Daar zijn we weer!  
Allereerst willen wij jullie hartelijk danken voor de vele reacties die wij 
hebben gekregen op de enquête. Hierdoor is er een goed beeld ontstaan 
over de verkeersituatie rondom de basisschool van uw kind.  
Met de cijfers uit de enquête zijn wij naar de gemeente gegaan met als 
resultaat dat zij hebben toegezegd verschillende aanpassingen te doen 
rondom de Lage Molenpolderweg en de Zeislaan.  
 
Voorlichting & actieweek 
Op 12 maart 2021 zal de politie voorlichting geven, aan de bovenbouw, over 
verkeersregels en gevaarlijke situaties in het verkeer. Daarnaast zal de 
politie gedurende de week van 8 maart t/m 12 maart repressief optreden 
tegen overtredingen en andere strafbare feiten. Dit houdt in dat de tijd van 
waarschuwen helaas voorbij is. Wij hopen dan ook dat u zich bewust bent 
van uw gedrag in het verkeer. Laten we met zijn allen het goede voorbeeld 
geven aan de kinderen.  
 
Gedurende de actieweek zullen wij aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben 
of nog informatie met ons willen delen kunt u ons altijd aanspreken.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben 
geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet,  
Remco & Jari 
Politieteam Dongemond  
 
 
 
Kleuren voor onze helden van de afvalinzameling 
Als gemeente Oosterhout willen wij onze helden van de afvalinzameling en 
openbare ruimte in het zonnetje zetten. Zij zorgen, 365 dagen per jaar, 
voor een schone, opgeruimde, nette, (ook bij ijzel en sneeuw) begaanbare 
stad.  Het is de bedoeling dat uw kind de kleurplaat die op school is 
uitgeleed inkleurt en vervolgens achter het raam plakt, zodat onze collega’s 
in de buitendienst de kleurplaat zien wanneer ze door de straten van 
Oosterhout rijden. De mooiste kleurplaten maken kans op een snoepzak, wie 
er wint bepalen de collega’s op straat. 
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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. Je tekening kan je 
inleveren tot 2 april. 
 
 
Verloren spullen zoeken hun baasje 

De bakken met gevonden voorwerpen puilen weer uit, ondanks de eerdere 
scholensluiting. Volgende week zullen de bakken op het schoolplein staan. 
Daarna worden alle spullen voorgoed opgeruimd. 
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