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Kalender 

23 april 
Koningsspelen  
groep 1 t/m 8 
 
27 april 
Koningsdag, alle kinderen 
vrij  
 
30 april 
Groep 1/2 vrij 
Om 14.30 uur start de 
meivakantie. 
 
21 mei  
Groep 1 vrij 
 
24 mei  
Tweede pinksterdag, alle 
kinderen vrij 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 22 
april. We wensen jullie veel leesplezier. 
 
Team obs de Pionier 

 

 
Toiletgebruik op school 
We merken dat verkeerd toiletgebruik de laatste tijd erg 
is toegenomen, ondanks dat dit in de klassen 
herhaaldelijk is besproken. In verschillende groepen 
wordt er op de bril of naast de wc-pot geplast, liggen 
rollen wc-papier verspreid over de grond, staan kranen 
open ed. Dit is niet alleen bij jonge kinderen maar vooral 
bij de midden- en bovenbouw.  
 
We willen vragen om dit thuis weer eens te bespreken 
met elkaar, zodat alle kinderen hopelijk weer op een 
prettige en hygiënische manier gebruik kunnen maken van 
de toiletten.  
Dankjewel, ook namens de schoonmakers van de Pionier.  
 

 
   

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.dubelspan.nl/&psig=AOvVaw12ZxHSfQMqXQ6-YWDvy_OA&ust=1593802306928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDOrsCer-oCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Koningsspelen 
Beste ouders, verzorger en kinderen, 

 
Aanstaande vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen 
plaats. We starten de dag gewoon om 8.30 uur in de klas 
en zijn om 14:30 uit. 
Het landelijke koningsontbijt op school gaat helaas niet door, dus zorg dat 
je thuis al gegeten hebt en je ook gewoon fruit & lunch mee naar school 
neemt. Omdat we ook naar speeltuinen in de buurt gaan is een flesje water 
(met naam erop) altijd handig om mee te geven.Ook krijgen de kinderen 
nog wat lekkers op school vanuit de activiteitencommissie. 
 
We gaan er een sportieve, creatieve en vooral feestelijke dag van maken, 
waarbij we rekening houden met de geldende richtlijnen. Denk ook aan 

sportieve kleding, het liefst in oranje of rood-wit-blauw       

We gaan er samen een gezellige dag van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
De werkgroep Koningsspelen 
 
 
Inschrijven/ aanmelden basisschool broertjes/ zusjes 
Jongere broertjes of zusjes die in het schooljaar 2021-
2022 vier jaar worden mogen ingeschreven worden, 
zodat we bij de groepsindeling met hun komst rekening 
kunnen houden. Meer informatie en het 
aanmeldformulier zijn te vinden op onze website en via 
de volgende link: Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
 
Gevonden voorwerpen 
De bakken met gevonden voorwerpen worden 
maandag 26 april t/m vrijdag 30 april voor en na 
schooltijd weer buiten op het schoolplein gezet. Ben 
je dus iets kwijt, kijk dan in deze bakken.  
Bij de start van de vakantie worden de overgebleven 
spullen weggegooid. 
 
 
Vrijwillige schoolbijdrage voor de overblijfkosten 
Willen ouders die nog niet betaald hebben de vrijwillige 
schoolbijdrage voor de overblijfkosten alsnog overmaken?  
Wij verzoeken je €30,- per kind over te maken op 
rekeningnummer: 
NL 57 RABO 0123 7173 88 t.n.v. obs de Pionier 
onder vermelding van voor- en achternaam kind + groep  
 
Kinderen die vanaf maart zijn ingestroomd, of tot aan de zomervakantie 
instromen, ontvangen een aparte brief met de bijdrage naar rato. 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://www.obsdepionier.nl/praktische-informatie/aanmelden/
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Tevredenheidsonderzoek leerlingen 
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer 
dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd 
of niet begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe 
tevreden leerlingen zijn, is voor ons als obs de Pionier een belangrijk 
gegeven. En een tevreden leerling is dat wat we willen.  
 
Met de invoering van de Wet ‘Sociale veiligheid op school’ zijn we verplicht 
om sociale veiligheid jaarlijks te monitoren. In samenwerking met de 
Inspectie is daarom de leerling-tevredenheidsvragenlijst via Vensters 
ontwikkeld. 
 
Voor een zo betrouwbaar mogelijke uitslag 
laten wij alle kinderen van groep 6,7 en 8 
deelnemen aan de vragenlijst. Bij ons doet 
groep 6 ook mee, maar dat hoeft niet. De 
onderwijsinspectie kijkt alleen naar de 
resultaten van groep 7 en 8.Wij als Pionier 
vinden het ook belangrijk dat we een (gratis) 
beeld krijgen van groep 6. 
 
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben 
de Pionier een rapportcijfer gegeven van 
8,2! Een cijfer waar we trots op zijn! 
 
Op de laatste pagina’s van deze nieuwsbrief staat meer informatie over het 
tevredenheidsonderzoek en de uitkomsten. 
 
 
Veranderingen op de voorschool 
Na de meivakantie gaan de peuters langer 
naar de voorschool, een ochtend wordt dan 
4 uur i.p.v. 2,5 uur. Behalve meer tijd om 
samen te spelen en allerlei uitdagende 
activiteiten te doen, gaan de peuters ook 
samen lunchen (net al de grote kinderen op 
de basisschool). Met een volle buik gaan ze 
om 12.30 uur weer naar huis.  
 
Door deze verandering moesten de 
medewerkers van alle Delta-voorscholen 
opnieuw ingedeeld worden. Voor de Pionier 
betekent dit dat volgende week helaas juf 
Margaret afscheid moet nemen. Zij gaat 
volledig werken op de voorschool van de 
Ontdekking. We bedanken haar voor haar inzet! 
 
Juf Mariëlle en juf Joyce blijven gelukkig op de Pionier en gaan samen beide 
groepen draaien. De ouders van de peuters zijn hierover al geïnformeerd. 
 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
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De voorschool van de Pionier wordt druk bezocht, de beiden groepen zitten 
(bijna) helemaal vol. Spelend leren is de leidraad in het aanbod op de 
voorschool (en in de kleuterklassen). Op de achtergrond zijn we druk bezig 
met het opnieuw inrichten van het lokaal van de voorschool en de 
buitenruimte. Een aantal enthousiaste ouders hebben zich spontaan gemeld 
en gaan met ons meedenken.  
 
 
Nieuw look schoolbieb 
Rustig werken en lekker lezen in een boek, kan vanaf nu in onze bieb met 
nieuwe look! Juf Tessa heeft ervoor gezorgd dat de bieb weer helemaal 
netjes en hip is. Wat leuke kussentjes en plantjes maken dit weer een fijne 
en gezellige werkplek! 
 

 
 
 
 
De Oosterhoutse avond4daagse gaat toch door 
Nog een jaar zonder Oosterhoutse Avond4daagse 
is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar 
meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! 
Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen 
vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er 
zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch 
leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte 
officiële Avond4daagse medaille.  
 
Mis dit unieke wandelfeest niet! De 
Avond4daagse – Home Edition duurt tot en met 30 juni. Deelname kost € 
6,50 per persoon inclusief medaille. Aanmelden kan via 
www.avondvierdaagseoosterhout.nl   
 
En schrijf 17 t/m 20 mei 2022 alvast in je agenda voor de volgende editie 
van de Oosterhoutse Avond4daagse. Veel wandelplezier! 
  

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
http://www.avondvierdaagseoosterhout.nl/
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Meer informatie over de leerlingtevredenheid op de Pionier 
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat.  
Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd of niet 
begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe tevreden 
leerlingen zijn, is voor ons als de Pionier een belangrijk gegeven. En een tevreden 
leerling is dat wat we willen. 
 
Onze Missie 
Kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid, waardoor ze later als 
onafhankelijke, gelukkige mensen een plaats kunnen vinden in de maatschappij, 
vinden wij een privilege. Op De Pionier werken wij elke dag hard aan een positieve 
en veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Groeien met en door ons, 
maar vooral ook zélf, vanuit een vast vertrouwen in hun eigen kunnen. We staan 
voor kwalitatief goed onderwijs, met hoge ambities voor kinderen. 
 
Visie  
Denken vanuit kansen en een positieve kijk op ontwikkeling en ieder mens, zorgen 
voor een fijne en veilige sfeer om in te leren en (samen) te werken.  
Ieder kind heeft van nature de behoefte om te leren en zich prettig te voelen.  
Bij ons op school willen we de kinderen voorbereiden op het echte leven. We 
willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve en zelfverzekerende 
mensen die kunnen plannen en samenwerken, mensen die kunnen creëren en dat 
ook kunnen presenteren. Wat doen wij? Zorgen dat een kind goed in z’n vel zit! 
We vinden het van belang dat ieder kind weet wat het leert en wat met het 
geleerde kan. 
Op school werken we met methodes die zo veel mogelijk aansluiten op de 
belevingswereld van de kinderen en onze ambities voor de kinderen. Bijna iedere 
schooldag starten we de dag met een dagopening door een kind. Daar leren de 
kinderen te spreken voor een groep, maar ook naar elkaar te luisteren, feedback te 
geven en feedback te ontvangen. Door de individualisering in de maatschappij 
willen wij in onze school juist het sociale leren, het groepsleren, veel aandacht 
geven. Dit is dé plek waar je kunt leren samenleven in een groep en gedeelde 
kennis en ervaringen op kan doen. 
 
Meten doet weten! 
Een leerling tevredenheidsonderzoek bij leerlingen helpt om een indruk te krijgen 
waar wij als school ‘t goed doen en wat er volgens leerlingen nog beter kan.  
 
Leerling tevredenheid en sociale monitor ineen 
Met de invoering van de Wet ‘Sociale veiligheid op school’ zijn we verplicht om 
sociale veiligheid jaarlijks te monitoren. In samenwerking met de Inspectie is 
daarom de leerling-tevredenheidsvragenlijst via Vensters ontwikkeld. 
 
Wie moeten er deelnemen? 
Voor een zo betrouwbaar mogelijke uitslag laten wij alle kinderen van groep 6,7 en 
8 deelnemen aan de vragenlijst. Bij ons doet groep 6 ook mee, maar dat hoeft niet. 
De onderwijsinspectie kijkt alleen naar de resultaten van groep 7 en 8.Wij als 
Pionier vinden het ook belangrijk dat we een (gratis) beeld krijgen van groep 6. 
 
Waar kan je de uitslag vinden? 
Deze uitslag kan je vinden bij scholenopdekaart.nl 
Tevredenheid - Openbare Basisschool de Pionier (Oosterhout) | Scholen op de kaart 
Daar staat informatie over onze school. Waaronder ook onze oudertevredenheid, 
leerlingtevredenheid en medewerkerstevredenheid afgezet tegen onze eigen 
meetlat uit de laatste afname in 2020. Daar is nu ook de jaarlijkse 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/oosterhout/9117/openbare-basisschool-de-pionier/tevredenheid/#PoIndicator15
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leerlingtevredenheid (afgenomen in april 2021) aan toegevoegd met een 
waardering van 8,2. 
 
Wat laat de uitslag van het leerling tevredenheidsonderzoek op OBS De Pionier 
zien? 
Hoe tevreden zijn leerlingen over de…., uitgesplitst naar vraag? 
 
Categorie: Over de school 
VRAAG        GEMIDDELD CIJFER  
Hoe vind je het op school?      8,0  
Hebben jullie een leuke klas?     8,0  
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 8,2  
 
Categorie: De lessen op school 
VRAAG        GEMIDDELD CIJFER  
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?   8,3  
Vind je de regels op school duidelijk?    8,5  
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?  8,4  
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,0  
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?   8,8  
 
Categorie: Rapportcijfer 
VRAAG        GEMIDDELD CIJFER  
Welk rapportcijfer geef je de school?    8,2  
 
Wat doen we met gegevens?  Objectieve monitoring 
We monitoren via de uitkomsten van de enquêtetool van Vensters, dit gebeurt 
jaarlijks. 
Daarbij hebben wij geanonimiseerde gegevens van de groepen 6,7 en 8. 
Deze analyseren we (leerkrachten, ib en directie) per vraag en bekijken waar we 
ons kunnen verbeteren. We kijken ook terug naar de leerlingtevredeneheid van 
vorig jaar (2020).  
Hebben onze ingezette verbeteringen effect gehad? Op basis daarvan worden de 
signalen opgepakt en omgezet in handelingsadviezen en een plan van aanpak. 
 
Bedoeling 
Ook al zijn we trots onze cijfers zijn we er bewust van dat er genoeg werk is en 
stellen we ons steeds weer vragen als: 
- Voldoet onze methode leefstijl nog? Zijn er bijstellingen nodig? 
- Voldoet ons pestprotocol nog?  
- Voldoet onze positieve benadering nog steeds zoals in onze visie beschreven 
staat? 
- Verandert de leerlingpopulatie?  
- Voldoet onze opvoedkundige taak nog? (Denk aan de lunch op school) 
- Voldoet de aansluiting met de voor- (vanaf 7.00 uur) en naschoolse opvang (vanaf 
14.30 uur)? 

 
In ieder geval willen dat iedere leerling op de Pionier goed in z’n vel zit! 
En indien nodig gaan we met de leerling en ouder(s) samen in gesprek. 
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