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Kalender 

Vrijdag 12 februari 
Carnaval op school 
Vakantie start om 12.30u 
 

15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
 

22 t/m 26 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 

24 februari 
Rapport 1 
 
26 februari 
Groep 1 vrij 
 
1 t/m 5 maart 
Ontwikkelgesprekken 
 
5 maart 
Groep ½ vrij 
 
10 maart 
Studiedag team, groep 1 
t/m 8 vrij 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 11 
februari. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 
 
 
Sneeuwpret 
De eerste schooldag én dan ook nog een dik pak 
sneeuw op het schoolplein!  
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Eerste schooldag 
Hoera, de scholen mogen weer open! Na een tweede lockdown is dit 
natuurlijk superfijn!  
 
Doordat we tijdens de eerste coronagolf gedwongen waren ons rooster aan 
te passen zijn we op de Pionier gaan nadenken over onze schooltijden. 
Waar voorheen kinderen overbleven, maar ook kinderen thuis 
lunchten, lunchen we nu dus allemaal gezellig met z’n allen op school. Om 
dit te vieren (én als troost voor het afgelaste kerstdiner) hebben de ouders 
van de Oudervereniging een heerlijke lunch voor alle kinderen geregeld, 
met dank aan bakkerij van der Steen uit Made, Pheninckx groente en fruit 
voor de mandarijntjes en Coop voor de pakjes drinken.  
 
En hoe kan je nou het beste die lunch mee naar school nemen zodat het ook 
nog lekker blijft?  In het mooie en handige koeltasje met het nieuwe logo 
van de Pionier wat alle kinderen op deze eerste echte officiële schooldag 
van 2021 cadeau kregen!  
 
Wat een feest!  
 

   
 
 
Hatsekideeee 
Hoewel het anders zal zijn dan anders gaan we er vrijdag tóch een feestje 
van maken! Alle kinderen worden tussen 8:20 & 8:30 verkleed in hun eigen 
klas verwacht. Ook de kinderen van groep 1 zijn van harte welkom om mee 
te komen feesten. Om 12:30 is het VAKANTIE! 
 
Laat accessoires zoals pistolen, 
zwaarden, geweren, confetti en 
spuitserpentine thuis. Andere 
accessoires graag voorzien van naam 

en meenemen op eigen risico😉  

 
We maken er een een mooi 
coronavalsfeest van! 
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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  
 
 
 
 
 
 

Deze week in de 
kleuterklassen…. 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3uw2JP3bYUyBPLFs2laX41gLGWvUJEhEq2y2dsaE6ElUN0Q2WU5PSTdEQ1dETjlDWDFUUUpVQThGOC4u
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Ontwikkelgesprekken en rapport 
Rapport 1 gaat op woensdag 24 februari mee naar huis. De 
kinderen uit de groepen 8 krijgen het morgen al mee, vrijdag 
12 februari. De adviesgesprekken voor groep 8 vinden plaats in 
de week van 22 februari. De groepen 1/2 (gedeeltelijk) en de 
groepen 3 t/m 7 zijn een week later aan de beurt voor het 
ontwikkelgesprek. Het rapport is, vanwege de scholensluiting, 
iets aangepast. In de brief bij het rapport zijn de aanpassingen 
toegelicht. 
 
We zouden het prettig vinden om elkaar te zien en spreken 
tijdens de advies- en ontwikkelgesprekken. Daarom willen we de gesprekken 
op school laten plaatsvinden. Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen, 
zijn er wel enkele strikte voorwaarden: 

 De ouders zijn verplicht om een mondkapje in de school te dragen, 
voor de kinderen is dit een dringend verzoek. 

 Ouders en kind komen net voor de afgesproken tijd naar school toe 
en verlaten na het gesprek direct de school.  

 Ouders en kind mogen alleen de school binnen als zij geen klachten 
hebben. 

 In het klaslokaal zit de leerkracht op ruime afstand van de ouders en 
het kind en er zal voldoende geventileerd worden. 

 
Liever niet op school maar online een gesprek? 
Dat is natuurlijk geen probleem. Geef dit per mail aan de leerkracht van je 
kind door, zodat er gezamenlijk een online afspraak ingepland kan worden. 
Deze gesprekken worden apart ingepland, dus in Social Schools géén datum 
en tijd reserveren s.v.p.. 
 
Praktische informatie: 

 De gesprekken vinden zo veel mogelijk na schooltijd plaats, met een 
eindtijd van 17.00 uur. Vanwege de huidige maatregelen zullen er 
geen gesprekken in (het begin van) de avond plaatsvinden. 

 De kinderen uit groep 5 mogen aanwezig zijn het bij het 
ontwikkelgesprek, de kinderen uit groep 6 t/m 8 moeten aanwezig 
zijn bij het gesprek. De jongere kinderen zijn niet bij het 
ontwikkelgesprek aanwezig. 

 Op maandag 15 februari ontvangen alle ouders (m.u.v. een deel van 
de ouders van de kleuters en alle ouders van de groep 8) via Social 
Schools de uitnodiging om een gesprek in te plannen. 

 De ouders van groep 8 ontvangen deze week nog de uitnodiging via 
Socials Schools om een gesprek in te plannen. 
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Typetuin 
 

BERICHT VOOR OUDERS-VERZORGERS:  

Betreft: inschrijven zonder risico voor de typecursus na schooltijd  

Beste ouders/verzorgers,  

Op woensdag 17 maart 2021 om 12:45uur start bij voldoende 

aanmeldingen de klassikale typecursus van de Typetuin op onze 

school. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wellicht is de reden dat u 

uw kind nog niet heeft ingeschreven de onzekere periode waarin we leven. 

Middels onze routekaart verschaffen wij u graag duidelijkheid over de route 

naar de start van de cursus en hoe we tijdens de cursus in bepaalde situaties 

handelen. Uitgangspunt is dat uw kind hoe dan ook slaagt voor de cursus.  

Wees verzekerd van een plek en schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden.  

ROUTEKAART  

Inschrijven De vroegboekkorting van 25 euro is omgezet in een vaste 
korting en wordt ongeacht het moment van inschrijven 
toegekend. U betaalt 160 euro i.p.v. 185 euro.  

Annulering  De uiterste datum om kosteloos te annuleren is verder in 
de toekomst geplaatst. Dit kan nu t/m 24 februari 2021. 
Ongeacht het moment dat u uw kind heeft ingeschreven.   

 
Verschillende scenario’s 

A. De school blijft open 
gedurende de hele cursus. 

We verzorgen de cursus volgens planning (deze krijgt u 
toegestuurd). 

B. De scholen gaan voor de 
aanvangsdatum voor ons 
dicht door bijvoorbeeld een 
lockdown. 

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe 
laat, gaan we van start met de cursus.  
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken 
onvoldoende is om een volledige cursus te kunnen 
verzorgen/plannen zijn we genoodzaakt van onze kant de 
cursus te annuleren. U krijgt de volgende 
keuzemogelijkheden:  
A. U verschuift de inschrijving naar volgend schooljaar.  
B. U stapt over op de online cursus en krijgt het verschil 
terug. 
C. U annuleert de inschrijving en krijgt uw betaalde 
cursusgeld terug.   

C. De school gaat tijdens de 
cursus voor ons dicht door 
bijvoorbeeld een lockdown. 

1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe 
laat, maken we een nieuwe planning en vervolgen we de 
cursus.  
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken 
onvoldoende is om alle resterende lessen in te kunnen 
plannen ontvangt u per niet genoten les 5 euro terug.  
3. Onze typecoach blijft uw kind tot de zomervakantie op 
afstand monitoren en begeleiden. Uw kind slaagt, mits 
natuurlijk voldoende geoefend.  

 

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

