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

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 28 juni 2018, de laatste van dit schooljaar.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 25 juni 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Voorwoord 14 juni

Beste ouders,

BS De Pionier - Spionneke 14 juni 2018



We zitten in de laatste periode van het schooljaar 2017-2018. Over 3 weken start de zomervakantie
al. Een drukke periode waarin we natuurlijk nog steeds flink aan het werk zijn, maar waarin ook een
heleboel speciale dagen en activiteiten plaats zullen vinden: musical, schoolkamp groep 8,
wisseluurtje, ouderbedankmoment. Ondertussen kijken we ook al vooruit naar volgend schooljaar,
formatie en jaarplanning.
Ik ben blij u vanaf deze plek te kunnen melden dat juf Ingrid weer hersteld is en haar taken volledig
opgenomen heeft. Juf Bianca hartstikke bedankt voor de fijne invulling van de vervanging.
Juf Encarnita is dit schooljaar uitgevallen en geweldig door juf Marjolein (en juf Daisy en juf Els)
vervangen. Ook juf Marjolein super bedankt.
We nemen ook afscheid van juf Encarnita, zij komt niet als leerkracht terug op de Pionier.In juni is
worden de niet-methode afhankelijke toetsen afgenomen om de balans op te maken. Komen de
Cito-gegevens overeen met het beeld in de groep? Zo krijgen we een nog completer beeld van uw
zoon/dochter. Vrijdag 22 juni zijn alle toets resultaten van Cito Eind bekend en kunt u ze inzien bij
het tabblad “Mijn kinderen” op de website/SKOzapp.

Met vriendelijke groeten
namens het team van De Pionier
Nicole van Eert-Maas
clusterdirecteur

Tuin werkdag

Zaterdag 23 juni is weer de laatste tuinwerkdag.
We gaan die dag de tuin klaarmaken voor de zomervakantie.
Dat houdt ook in dat er geoogst kan worden!
Naast deze oogst zal juf Marjo ook nog voor iets lekkers zorgen.

Zien we jullie ook komende zaterdag?

BINGO groot SUCCES!



De inzet van groep 8 en hulpouders werd beloond! De Bingo-middag & de Bingo-avond waren een
groot succes.

Het was gezellig én er is geld opgehaald voor Make a wish. Hoeveel? Dat volgt z.s.m.

Bedankuurtje

Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen rekenen op veel hulp van jullie als (groot-)ouders.
Bij deze alvast heel erg bedankt voor jullie inzet.

Wij willen jullie ook nog samen met de kinderen bedanken.
Dit jaar gaan we dat op maandag 25 juni van 11.15-12.00 uur doen.
Iedereen die dit schooljaar ons heeft geholpen is van harte welkom, hoe klein of groot uw bijdrage
ook was.

We rekenen op veel mensen!!



Jaarlijks wisseluurtje

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op dinsdagmiddag 19 juni aanstaande vindt ons jaarlijks wisseluurtje weer plaats van 14.00-
15.00u. Kinderen maken dan kennis met de nieuwe leerkracht en hun nieuwe klas voor het
schooljaar 2018-2019.

speelplaats

Er is al veel veranderd op onze speelplaats, maar er wordt nog steeds flink gewerkt door de
speelplaats-commissie om hem nog aantrekkelijker te maken. Beste ouders, super bedankt!!!!!
namens alle kids en leerkrachten van de Pionier!



De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


