
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 17 mei 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 14 mei 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,

Belangrijke data

Belangrijke data:

Data Omschrijving

BS De Pionier - Spionneke 12 april 2018



16 april Vergadering oudervereniging
20 april Koningsspelen
26 april Studiemiddag, 's middags alle kinderen vrij
27 april Koningsdag
27 april t/m 11 mei Mei vakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag
20 en 21 mei Pinksteren

                 

Speelplaats

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De speelplaats gaat 'shinen'!
Zaterdag 02 juni gaan we bij droog weer op de speelplaats aan de slag.
We starten om 08.30 uur.

Er liggen leuke uitdagingen op ons te wachten zoals het plaatsen van een toestel, schuren &
verven, boren, slijpen, wegen, harken, enz.

Alle hulp is welkom!

Groeten, Renske (namens de werkgroep speelplaats)

gezinsrelaties



Gezinsrelaties na scheiding.

Download hier de flyer

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun
ouders mee. Ook op uw school zullen ongetwijfeld kinderen zitten die hiermee te maken hadden,
hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit
intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook
problemen op school laten zien. De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt
van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze
verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar
omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie
kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via
e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96). Ook kunnen wij indien
nodig of gewenst doorverwijzen naar ondersteuning of informatie. Uiteraard houden we u op de
hoogte van onze resultaten en conclusies van het onderzoek indien u hier interesse in heeft.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Maja Dekovic
Prof. dr. Susan Branje
Dr. Inge van der Valk
Rianne van Dijk, MSc.

Jonger Oranje Talentendag

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/52757AAD-5056-873B-0909265A78DB60F5.html#
http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl
mailto:gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl


Valkenswaard, woensdag 2 mei 2018

Jonger Oranje Talentendag met Eindhovense topclub bij SV Valkenswaard

Woensdag 2 mei, in de meivakantie, vindt de Jonger Oranje Talentendag plaats bij SV
Valkenswaard. Tijdens dit leuke voetbalevenement beleef jij de voetbaldag van je leven en gaan de
scouts van van de Eindhovense topclub op zoek naar nieuwe voetbaltalenten.

De hele dag met plezier voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en uitgebreid
bekeken worden door scouts van de koploper van de Eredivisie. Dat staat je allemaal te wachten
tijdens de Jonger Oranje Talentendag. De spelers doen mee aan een 4 tegen 4 toernooi en voor de
keepers is er een speciale clinic onder begeleiding van professionele keeperstrainers. Iedereen
krijgt de kans om hun droom te verwezenlijken: gescout worden door de Eindhovenaren en/of een
plek in de Jonger Oranje (regio)selectie.

De scouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger
Oranje Regioselecties ‘De Kempen’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en Onder
13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het eind van het seizoen. Daar
worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door de scouts van de 9 partnerclubs van Jonger
Oranje. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en
deelneemt aan internationale toernooien. Jaarlijks wordt er tegen grote, (inter)nationale clubs
gespeeld!

De Jonger Oranje Talentendag is voor iedereen (jongens en meisjes) uit 2006 t/m 2012. Lid zijn van
een voetbalclub is niet nodig.

Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl.

Download hier de flyer.

Tuinwerkdag

http://www.jongeroranje.nl
https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/52757AAD-5056-873B-0909265A78DB60F5.html#


Zaterdag 14 april is er weer een tuinwerkdag van 10.00-12.00 uur.
We gaan de tuin weer voorjaar klaar maken en we gaan de tuinkast afmaken.
Alle papa's, mama's, opa's en oma's zijn welkom om te komen helpen.

Groep 6/7 heeft a.s vrijdag geen tuinwerkdag ivm stakings actie van de leerkrachten.
Zij zoeken nog een nieuwe datum.

Sportdag Koningsspelen 2018

Sportdag Koningsspelen 2018

Betreft: Huidige stand van zaken
 
Op vrijdag 20 april aanstaande vindt de Koningsspelen plaats waar De Pionier aan deelneemt.
In onderstaande artikel vindt u informatie zodat eventuele vragen hopelijk beantwoord zijn.

Tijdsschema kinderen:

Tijd Activiteit
08.30 - 08.40 Verzamelen op sportpark d’n Dries op veld 1 atletiekbaan



08.40 - 08.55 Opening voor de kinderen op atletiekbaan
08.55 - 09.00 Kinderen lopen naar de velden
09.00 - 12.00 Sport- en spelactiviteiten kinderen
12:00 - 12.15 Verzamelen op atletiekbaan
12.15- 12:30 Afsluiting op atletiekbaan

’s Ochtends bij het verzamelen op sportpark den Dries wordt de dag gestart op de atletiekbaan,
veld 1. De kinderen krijgen ter plaatse een school t-shirt en –pet. Deze worden aan het einde van
de ochtend weer ingenomen. Zorgt u er voor dat uw kind(eren) sportkleding aan heeft.
We verzamelen dus bij Den Dries en niet op school. De afsluiting aan het einde van de dag zal ook
op de atletiekbaan, veld 1 plaatsvinden. Hier kunt u uw kind(eren) om 12.30 uur op komen halen.

Gedurende de dag staan de sport- en spelactiviteiten op verschillende velden uitgezet.
Tijdens deze activiteiten zullen de kinderen op hetzelfde veld blijven. Alleen de opening en afsluiting
zal gezamenlijk plaatsvinden.
Tevens zal er voor de kinderen een pauze ingelast worden. Dit zal geen gezamenlijke pauze zijn,
ieder groepje krijgt zijn eigen pauze tijden. Tijdens hun pauze krijgen alle kinderen een bekertje
ranja en een gezond tussendoortje. De kinderen hoeven deze dag dus geen tas mee te nemen.

Indien er nog vragen/opmerkingen zijn dan horen wij het graag.

Met sportieve groet,
Organisatie sportdag Koningsspelen 2018

juf Ellen en juf Els

NB: wij zijn nog op zoek naar bolderkarren om koffie en thee rond te kunnen brengen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid op basisschool de Pionier

In het kader van passend onderwijs is het nodig dat aan alle kinderen onderwijs wordt geboden om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
In ons schoolontwikkelplan is een van de focuspunten voor dit schooljaar het onderwijs voor meer-
en hoogbegaafde leerlingen verbeteren.



Wat merken de kinderen en de ouders hiervan?

In de groepen 1, 3 en 5 wordt bij alle kinderen door de leerkracht een quickscan afgenomen. Hieruit
komen kinderen naar voren die mogelijk verder in hun ontwikkeling zijn dan leeftijdsgenoten. Als dit
het geval is, neemt de leerkracht met u als ouder contact op om te vertellen wat de vervolgstappen
zijn.

Ook in de andere groepen wordt aandacht besteed aan kinderen die meer kunnen. Dit schooljaar
ligt hierbij de focus op het gebied rekenen. Die kinderen krijgen naast de basisinstructie, die alle
kinderen krijgen, verrijking en verdieping. Herhalingsopdrachten worden voor hen geminimaliseerd.
Door kindgesprekken te voeren willen wij ook het leren leren bij deze kinderen optimaliseren.

In de kleutergroepen worden deze kinderen uitgedaagd door middel van open en verdiepende
vragen en uitdagend speelleermateriaal op niveau.

Team de Pionier

Resultaat enquête Koersplan SKOzoK 2019-2022

Koersplan SKOzoK 2019-2022

In ons Koersplan wordt de strategie beschreven waarmee we onze organisatie richting geven. Op
dit moment zijn we hard aan het werk om ons nieuwe Koersplan voor de looptijd van 2019 tot en
met 2022, vorm te geven. Omdat we de input van ouders bij de totstandkoming van dit nieuwe
Koersplan belangrijk vinden, is onlangs aan jullie gevraagd om hierover een korte enquête in te
vullen. We zijn heel blij met de goede respons en bedanken iedereen die de enquête heeft
ingevuld.

De uitkomst van de enquête is gedeeld met het kernteam dat betrokken is bij de ontwikkeling van
het nieuwe Koersplan en wordt meegenomen in de keuzes met betrekking tot de koers. Uit de
enquête blijkt dat ouders vooral de volgende drie onderwerpen terug wil zien in het nieuwe
Koersplan:

- (Excellent in) Leren leren
- Digitaal leren (21 st century skills)
- Gepersonaliseerd leren (leren op niveau)



Andere veelgenoemde onderwerpen zijn: Omgaan met Social media, Oog voor anders leren,
Passend Onderwijs, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en slimmer organiseren.

Ook bij collega’s en leerlingen is er een korte enquete uitgezet over het Koersplan. Heel mooi om
te zien dat het beeld dat daar uit komt, zeer past bij de resultaten van de enquete van de ouders.
Met name Leren leren, de leerstrategien die voor leerlingen een gezicht krijgen via de 16 monsters,
staan bij alle drie de doelgroepen op nummer 1.

Een volgende stap die we zetten in het proces om te komen tot het nieuwe Koersplan, is om de
maatschappelijke, technologische en educatieve trends in beeld te brengen. Ook hierbij vragen we
ouders om met ons mee te denken door het spelen van de TRENDER-app. Hierover binnenkort
meer.

Rabobank clubactie OuderVereniging

Als oudervereniging van de Pionier doen we mee met de Rabobank Clubkas Campagne.

Het geld wat we hiermee krijgen komt onder andere ten goede van het schoolplein.

Jouw stem is geld waard!

Jij steunt ons toch ook?

Als lid van Rabobank De Kempen mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne

stemmen op 5 verenigingen en stichtingen.

Beslis mee en steun jouw favoriete vereniging. Geef ons jouw stem van 5 tot en met 30 april

2018.

Stem op:



Oudervereniging BS de Pionier

www.rabobank.nl/dekempenwww.rabobank.nl/dekempen www.rabobank.nl/dekempen

verkeer

Voor het onderdeel verkeer werken we in de onder- en middenbouw aan zelfredzaamheid in het
verkeer. Dat wordt in de midden- en bovenbouw uitgebreid tot het leren van de verkeersregels en in
groep 7 werken we toe naar het behalen van het praktisch en theoretisch verkeersdiploma.

Op school werken we in de groepen 3 t/m 8 met de methode: Wijzer door het verkeer. Dit wordt
aangevuld met werkboekjes van VVN (Veilig Verkeer Nederland):  Stap vooruit (groep 3 en 4), Op
voeten en fietsen (groep 5 en 6) en de lessen uit de Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8). Groep 1 en
2 maakt gebruik van themadagen.

De Pionier heeft een verkeerswerkgroep. Deze bestaat uit: Berthje van Dijk, Maartje Brouwers,
Ine van Hout en Susan Mariën. Momenteel houden zij zich vooral bezig met het voorbereiden van
het behalen van het BVL (Brabants Veiligheids Label).

Wat is het BVL?

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer
deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen,
is er een keurmerk in het leven geroepen.

Het BVL is erop gericht om nul verkeersslachtoffers onder schooljeugd te behalen. Het maakt van
de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z’n allen voor
die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en
automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van
verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul.

Waarom deelnemen aan het BVL?

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te
doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen



ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label in huis. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld
waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te
krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid
van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende
onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische
oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo
verkeersveilig mogelijk.

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


