
  

Heb jij hem al ontvangen…? 

Nieuwsbrief 
Nummer 11 

18 december 2020 

Voorwoord 

 

Inhoud: 

 Voorwoord 
 Nieuws van de MR 
 Inzameling voor de 

voedselbank 
 Letterster thuis 
 Take away Theek 5 
 Typtuin 
 Eerste communie 
 Kerstgroet 

 
 

 Kalender: 

Maandag 4 januari 
Start onderwijs op 
afstand 
 

Maandag 18 januari 
Heropening van de 
scholen?? 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
  
Hierbij ontvangen jullie de laatse nieuwsbrief van 
2020. We kunnen met elkaar terugkijken op een zeer 
bijzonder jaar voor de hele wereld. 
 
9 Maanden geleden werden de scholen per direct 
gesloten en nu zitten we in dezelfde situatie. We 
hebben de ervaringen en jullie feedback n.a.v. het 
thuisonderwijs in maart-april-mei meegenomen in de 
opzet van het huidige programma. En eind oktober jl. 
(tijdens de studiedag van het team) was een nieuwe 
scholensluiting 1 van de vergaderpunten. Hierdoor 
waren we al vrij goed voorbereid om met het nieuws 
van afgelopen maandag aan de slag te gaan.  
 
Alle roosters en schoolspullen zijn gisteren met jullie 
gedeeld zodat we na de kerstvakantie samen opnieuw 
onderwijs op afstand kunnen bieden.  
 
Maar nu eerst kerstvakantie. We hopen dat jullie 
allemaal kunnen genieten van een rustige periode, 
(even bijtanken) en wensen jullie  

prettige feestdagen en een goed en gezond 2021!  
 
Hopelijk zien we elkaar snel weer op school! 
 
Team obs de Pionier 
 
 
K 
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Nieuws van de MR 
Afgelopen maandag stond er een MR-vergadering op de agenda. De volgende 
punten zijn besproken: 
 
1. Stand van zaken m.b.t. Corona  
Naar aanleiding van de sluiting in maart, is er goed gekeken naar de feedback, tips 
en tops die we van ouders destijds hebben gekregen, maar ook naar het kader dat 
we hebben gekregen vanuit het bestuur. Schoolbreed worden afspraken gemaakt 
om het lesgeven op afstand goed met elkaar af te stemmen, zodat er duidelijk een 
lijn is binnen de school. Marlies vertelt dat de Pionier door de inspectie van het 
onderwijs is uitgekozen voor een landelijk onderzoek naar onderwijs in Corona-tijd 
onder bijna 400 basisscholen. Zij heeft in maart, juni en september met de 
inspecteur over het onderwijs op de Pionier gesproken. De inspecteur 
complimenteerde de school met de inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. Het 
onderwijs op de Pionier in het voorjaar was vergelijkbaar met de aanpak van 
andere basisscholen uit het onderzoek. Vooral het evalueren en bijstellen dat in 
september is besproken was volgens de inspecteur een voorbeeld voor andere 
scholen in het kader van doorontwikkeling. 
COVID-19-monitor: primair onderwijs | Publicatie | Inspectie van het onderwijs 
(onderwijsinspectie.nl) 
 
2. Schooltijden  
Nu de schooltijden vaststaan, kunnen we dit tot de zomervakantie gaan ervaren als 
een  proeftuin.  De puntjes op de ‘i’, zoals de vrijwillige bijdrage voor het 
overblijf, de stilteplek en praktische benodigdheden voor het overblijf worden 
bekeken en besproken. Ook zal er intern regelmatig geëvalueerd worden hoe de 
nieuwe tijden lopen.   

  
3. Bewegend vooruit 

Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor ondersteuningsprogramma’s in 
het onderwijs n.a.v. de Corona-pandemie waarbij de scholen een tijdje dicht 
moesten. De Pionier heeft deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Dit is 
een mooie kans om een aantal kinderen van onze school, na schooltijd, een extra 
zetje te kunnen geven. Dit zetje gaat gegeven worden in de vorm van ‘bewegend 
vooruit’. De kinderen gaan, onder leiding van juf Jolanda, ruim een uur in de 
week bewegend aan de slag met het automatiseren van de rekensommen en 
de tafels.  Voor thuis krijgen de kinderen opdrachten mee om verder te oefenen. 
De kinderen die hiervoor in aanmerking komen hebben al een uitnodiging 
ontvangen. 
 
4. Voorschool 
Vanuit de overheid en de gemeente is het verzoek bij Delta-voorschool gelegd om 
peuters meer uren naar de voorschool te laten komen. Er wordt onderzocht om 
kinderen van 8.30 tot 12.30 naar de voorschool te laten gaan vanaf de meivakantie. 
Kinderen met VVE komen dan 4x per week. Dit beleid, alsmede de plaatsing van 
peuters en inzet van medewerkers wordt bepaald door Delta-voorschool en niet 
door de directie van de Pionier. De directie van de Pionier en de medewerkers van 
de voorschool zijn vanzelfsprekend wel in overleg met Delta-voorschool over de 
eventuele uitvoering.  

  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/afstandsonderwijs-tijdens-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/13/covid-19-monitor-po
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/afstandsonderwijs-tijdens-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/13/covid-19-monitor-po
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Inzameling voor de voedselbank   
Gisteren zijn de dozen voor de voedselbank weggebracht. 
Daan en Fenna mochten de dozen aan de voedselbank overhandigen en daar 
waren ze er heel blij mee! Iedereen bedankt voor zijn/haar gift! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letterster thuis 
Kinderen die met Letterster werken kunnen 
thuis verder werken. In Letterster oefenen 
ze een kwartier per dag gericht met de 
spellingregels die zij lastig vinden en 
werken ze aan hun leesvaardigheid.  
De leerling wordt bij thuisonderwijs begeleid door een ouder en juf 
Natascha kan op afstand de voortgang volgen en resultaten eenvoudig 
inzien. 
 
Het programma is web-based en kan dus ook thuis gevolgd worden, 
leerlingen loggen in met hun gebruiksnaam en wachtwoord.  
Leerlingen werken met een persoonlijk oefentraject dat is afgestemd op 
datgene wat hij of zij nodig heeft op het gebied van lezen en spellen. Het 
onderdeel spellen kan de leerling zelfstandig uitvoeren, bij thuisonderwijs 
kan een ouder meekijken. De leesoefeningen maakt de leerling thuis met 
een ouder als tutor. Door het gebruik van een heldere opzet, 
introductiefilm, tekstballonnen en tutorials kan de leerling snel aan de slag. 
De rol van de ouder is heel duidelijk.  
 
Op 6 januari heeft de uitgever een webinar voor ouders gepland om ze te 
ondersteunen in het thuisonderwijs met Letterster, aanmelden kan middels 
de volgende link Woensdag 6 januari 10:00 uur: webinar voor ouders  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://mabv.maillist-manage.eu/click.zc?od=246cc2c51360629f8b087e06407939803&repDgs=1653869df626d49&linkDgs=1653869df623745
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Vestigingen Theek 5 vanaf 15 december gesloten 
Door de landelijk aangescherpte maatregelen vanwege het Coronavirus is 
Theek 5 genoodzaakt om al haar vestigingen vanaf dinsdag 15 december tot 
ten minste 19 januari te sluiten. Natuurlijk hadden we gehoopt dat we open 
konden blijven. Maar de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en 
collega’s staan altijd op de eerste plek. Wij leveren op deze manier weer 
onze maatschappelijke bijdrage om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. 
 
Wil je blijven lezen, luisteren én leren? Dat kan! 
De online bibliotheek is 24/7 bereikbaar. Een ruime keuze e-books, 
luisterboeken en tijdschriften. Heb je liever ‘papieren’ boeken, maak dan 
gebruik van ons Theek Away Loket. Dit is een tijdelijke reserveer- en ophaal 
service waardoor je gewoon boeken kunt blijven lezen en van andere 
materialen kunt genieten. Deze service bieden wij aan zolang de 
bibliotheken gesloten moeten blijven. 
Kijk hier voor alle informatie over ons Theek Away loket. 
 
Wat betekenen de maatregelen voor jou? 
• Alle bibliotheken zijn in ieder geval gesloten tot 19 januari 2021 
• Alle activiteiten in onze vestigingen zijn geannuleerd tot 19 januari. Heb 
je een kaartje voor een activiteit binnen deze periode? Dan nemen we zo 
snel mogelijk contact met je op. We bieden wel online activiteiten aan 
• Je kunt gebruik maken van ons Theek Away Loket om boeken te 
reserveren en op te halen. 
• Alle boeken en materialen zijn automatisch verlengd. Je hoeft ze dus niet 
terug te brengen. Wil je boeken of materialen terugbrengen dan is dit 
alleen mogelijk tijdens de openingstijden van ons Theek Away loket. 
Wij realiseren ons heel goed dat de gevolgen van deze maatregelen niet 
plezierig voor je zijn. Weet dat het voor ons ook heel vervelend is om onze 
dienstverlening opnieuw te moeten beperken. Wij hopen op je begrip en 
medewerking. En wij hopen vooral dat we – met elkaar – op deze manier de 
verspreiding van het coronavirus echt terug kunnen dringen, zodat we snel 
weer als vanouds onze diensten kunnen verzorgen. 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
http://www.theek5.nl/onlinebibliotheek
http://www.theek5.nl/theekaway
http://www.theek5.nl/theekaway
http://www.theek5.nl/theekaway
https://www.theek5.nl/activiteiten
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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op OBS 
De Pionier de groepstypecursus van de Typetuin.  
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.  
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, 
werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke 
klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan 
te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 
typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo 
belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder 
begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder 
kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor 
ieder kind anders.  

 
Startdatum: woensdag 17 maart 2021 
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur 
Leslocatie: OBS De Pionier, Zeislaan 3 4904 VC OOSTERHOUT 

 Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw 
programma!  

 Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de 
rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

 Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.  
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.  
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
Met vriendelijke groeten,  
Team van de Typetuin 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl
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Eerste communie 

 

 
 

Eerste H. Communie 2021 
 

voorbereiding en viering in kleine groepjes 
 

De gemeenschap van de H. Catharinaparochie verwelkomt graag gezinnen van 
eerste communicanten. Vanwege Covid-19 vindt de eerste communievoorbereiding 
plaats in kleine groepjes van maximaal 5 kinderen en hun ouders. Kinderen krijgen 
tijdens de voorbereiding de kans om hun vriendschapsband met Jezus te verdiepen 
en om zich nog meer thuis te voelen in de kerk. Ook ouders krijgen de kans om te 
groeien met elkaar op hun geloofsweg.  
 
Hoe ziet de voorbereiding eruit?  
Ouders en kinderen komen twee keer bij elkaar in Oosteind in de H. Johannes de 
Doperkerk, op een zaterdagavond rondom de Eucharistieviering van 19.00 uur. Er is 
catechese voor de kinderen. Voor de ouders is er een geloofsgesprek rondom een 
thema. De bijeenkomst eindigt door aan te sluiten bij de Eucharistieviering. 
Kinderen hebben in deze viering een taak. Daarnaast zijn er een aantal middagen 
voor kinderen en/of ouders. Op deze middagen werken we in grotere groepen dan 
maximaal 5 kinderen en hun ouders.  
De communieviering is wederom in het kleine groepje op een zondag om 10.00 uur 
in Basiliek St. Jan in Oosterhout of in overleg tijdens de weekendviering in de H. 
Johannes de Doper in Oosteind, H. Marcoen in Dorst of de Verrijzeniskerk in 
Oosterhout. Exacte data van de verschillende bijeenkomsten vind je op: 
www.catharina-parochie.nl   
 
Inschrijven  
Ouders/verzorgers kunnen hun kind vanaf groep 4 opgeven door middel van het 
inschrijfformulier dat je kunt downloaden op: www.catharina-parochie.nl  
Het compleet ingevulde formulier ontvangen wij graag vóór 1 januari via de mail: 
info@catharina-parochie.nl of in de brievenbus van het parochiesecretariaat Markt 
17, 4901 EP Oosterhout. Na de inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging voor 
de informatieavond op dinsdagavond 26 januari 2021 om 19.30 uur. Deze avond is 
in de Verrijzeniskerk in Oosterhout of online via Zoom. 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
http://www.catharina-parochie.nl/
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Wij wensen jullie fijne en warme feestdagen  
en een gezond 2021! 

 
 

 

 

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

