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KKKKKKKKKKKKooooooooooooppppppppppppiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjj            
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 21 september  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 22 september 2015 
 
De redactie houdt zich het recht voor om in overleg met de inzender(s) de tekst aan te passen en wellicht plaatsing 
te weigeren. Anonieme kopij zal niet worden geplaatst 
 
 

VVVVVVVVVVVVoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwwwwoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrdddddddddddd            
Beste ouders / /verzorgers, 

 

Woensdag en vrijdag 12.30 

Ouders die hun kind al langer geleden hebben ingeschreven waren niet op de hoogte van de enquête m.b.t. 

andere schooltijden en hebben vervolgens de info niet ontvangen. 

Onze excuses hiervoor, we vinden dit heel vervelend. 

Met ingang van dit schooljaar hebben alle leerlingen op woensdag en vrijdag tot 12.30 school. Woensdag middag 

en vrijdag middag zijn de leerlingen vrij. 

 

Groepsbezetting leerkrachten 

 Maandag dinsdag, donderdag en vrijdag 

Groep 1/2 Ma en di Marjo / Do en vrij Els 

Groep 1/2 Ma en di Tessa / Do en vrij Daisy 

Groep 3 Ma en di Ingrid / Do en vrij Natasja 

Groep 4 Ma, di,  do Encarnita / vrij Marret (Encarnita heeft vrijdag studieverlof, 

daarom is er een andere leerkracht voor de vrijdag) 

Groep 5/6 Ma en di  Ine / Do en vrij Ellen 

Groep 6/7 Ma, di, do en vrij Renske 

Groep 8 Ma, do en vrij Pim / di Rob 

 

Woensdag  

Groep 1 Els 

Groep 2/3 Tessa 

Groep 3/4 Encarnita 

Groep 5/6 Ine 

Groep 6/7 Natasja 

Groep 8 Rob 

 

 

 

 

 



Pionnen op de speelplaats 

Om 13.05 als de surveillance op het schoolplein start zullen er oranje pionnen staan op de speelplaats. De 

bedoeling is dat zowel leerlingen als ouders voorbij deze pionnen op de speelplaats komen staan. Hiermee willen 

we voorkomen dat de leerlingen die overblijven door de massa teruglopen naar de poort of zelfs daarbuiten. Als 

deze ruimte leeg blijft is het voor iedereen beter te overzien. Als u ziet dat de pionnen er niet staan om 13.05, 

spreek de surveillant aan. De pionnen staan in de hal bij het kantoor van de directie. 

 

Veilig van en naar school 

Donderdag 3 september is de gemeente op school geweest en heeft het plan gepresenteerd m.b.t. een veilige 

oversteek bij onze school. De volgende acties worden uitgezet: 

• Signaal voor en na de bocht  

• Strepen op de weg voor en na de bocht  

• Voor en na de bocht aan de rechterkant van de weg gestreepte pilaren, waar de fietsers langs kunnen en 

auto’s moet stoppen om er vervolgens rustig omheen te rijden 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Ouders hebben meegedacht in acties n.a.v. de verbeterpunten uit het tevredenheidsonderzoek. 

Dank voor het meedenken. Wij gaan hiermee aan de slag. De volgende acties heeft u als tip gegeven: 

Informatievoorziening over de school 

• Meer op de website 

 

Rust en orde in de klas 

• Leerlingen positief benaderen, belonen voor positief gedrag 

• Ontspanningsmomentje tussen de lessen 

• Alle leerlingen de mogelijkheid geven om mee te gaan voetballen bij de Amundsenhal in de pauze 

 

Hygiëne en netheid binnen de school 

• Zeeppompjes bij de WC vaak leeg of verstopt 

• WC - verfrissers ophangen 

• Groep 1/2 toiletpapier in de klas 

• Spray op het toilet om de bril te kunnen poetsen 

 

Informatievoorziening over het kind 

• Mondelinge informatie ook nog op papier mee, kinderen vergeten dit vaak 

• Ouders op tijd informeren over veranderingen in het programma van hun kind b.v. “Egyptisch rekenen” 

• Als kinderen een andere aanpak krijgen meteen ouders informeren (gedrag) 

 

Speelmogelijkheden op het speelplein 

• Meer mogelijkheden om te voetballen 

• Were Di vragen of leerlingen tijdens praktijklessen materialen kunnen maken voor de speelplaats 

enz………………………… 

 

Veiligheid op weg naar school 

• De politie moet surveilleren op de plaatsen waar de bewoners last van hebben en waar de veiligheid van 

de kinderen in het geding komt 

• Eenrichtingsverkeer tijdens haal en breng momenten 

• Opa’s en oma’s instrueren 

• Bord “eigen weg” plaatsen op inrit naar de garageboxen  

• Ook parkeren in de parkeervakken Scottstraat 

 

Aanwezigheid directie 

Voor het raam van mijn kantoor staat een lijstje met daarin per maand aangegeven wanneer ik aanwezig ben op 

De Pionier. Helaas komen er wel eens dringende afspraken tussendoor. Door het nu per maand te plannen hoop 

ik dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

 



Directieondersteuning 

Tot april 2016 zal op maandag morgen Hein Lepelaars mij ondersteunen in directie taken.  

Het hele schooljaar zal Renske mij ondersteunen in directietaken op woensdag.  

Hierdoor kan ik op beide scholen meer in de klassen aanwezig zijn.  

 

Kalender 2015 / 2016 

De eerste schooldag heeft u de definitieve kalender ontvangen.  

 

Schoolgids 

De schoolgids 2015 / 2016 zal komende week op onze website geplaatst worden. 

 

Het team van De Pionier wenst alle leerlingen en ouders een heel fijn schooljaar toe! 
 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

Directeur 

            

EEEEEEEEEEEEvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            vvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrsssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            EEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnccccccccccccaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaaaaaaa………………………………............            
Hallo allemaal! 

Ik ben Encarnita de Hoog en ook ik ben (net als Rob) nieuw op De Pionier. 

Tijdens de zomervakantie kreeg ik te horen dat ik de overstap mocht maken 

van De Wilderen naar De Pionier.  

Samen met mijn zoon ben ik na de zomervakantie gestart. Hij in groep 3 en 

ik in groep 4. Nog wel even wennen; andere kinderen, ouders en collega's.  

De sfeer is fijn, we voelen ons welkom, dus het gaat helemaal goed komen! 

  

Groetjes en tot snel! 

Encarnita de Hoog 

 

EEEEEEEEEEEEvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            vvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrsssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            HHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn………………………………............            
Op maandagochtend ondersteun ik mevr. Wilma Louwers, met haar directietaken.  

Ik hoop op een fijne samenwerking met het team en natuurlijk ook met u als ouder.  

Heb je een vraag of loop je tegen bepaalde zaken aan, schroom niet en spreek me aan. De 

deur staat altijd open! 

 

Groetjes, 

Hein Lepelaars 

 

EEEEEEEEEEEEvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            vvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrsssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            RRRRRRRRRRRRoooooooooooobbbbbbbbbbbb………………………………............            
Hallo allemaal, 

Ik ben Rob Vervoort en ik ben dit jaar nieuw op de Pionier! Daarom stel ik mezelf graag even voor. 

Ik ben 28 jaar oud en ik woon in het mooie dorpje Sint-Oedenrode.  

Afgelopen jaar heb ik op een Nederlandse school in Burkina Faso (West-Afrika) gewerkt. 

Komend jaar ben ik samen met meneer Pim in groep 8, daarnaast gaan we allebei een master volgen. 

Ik heb er veel zin in en voel me erg welkom, ik hoop dat ik snel mijn draai vind zodat we er een mooi jaar van 

kunnen maken! 

 

Groetjes en tot ziens, 

Rob Vervoort 

 

 

 



NNNNNNNNNNNNiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuwwwwwwwwwwwwssssssssssss            uuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiitttttttttttt            ggggggggggggrrrrrrrrrrrrooooooooooooeeeeeeeeeeeepppppppppppp            222222222222------------333333333333            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            333333333333------------444444444444………………………………............            
Op woensdag is het Knoetdag. Knoet is een knuffel waar de kinderen van groep 2, 

3 en 4 voor moeten zorgen. Alle vakgebieden en activiteiten zijn geïntegreerd in 

deze aanpak. De kinderen zijn deze dag samen bezig om handelend te leren. De 

invulling wordt vormgegeven vanuit de leerlijnen.  

Knoet is het hele jaar op woensdag bij ons om samen te leren en te ontwikkelen. 

 

Knoet wil ook leren lezen. Daarom zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, oma’s die 

op woensdagochtend van 8.30-9.00 uur in groepjes met ons gaan lezen.  

 

U kunt zich aanmelden bij juf Encarnita op het blad naast de deur van groep 4. 

 

BBBBBBBBBBBBllllllllllllooooooooooooeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnccccccccccccoooooooooooorrrrrrrrrrrrssssssssssssoooooooooooo            
Op maandagochtend 14 september gaan de kinderen van groep 1-2 geel en blauw een 

kijkje nemen op markt naar de bloemencorsowagens. 

Bij slecht weer blijven we op school. 

 

JJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiioooooooooooorrrrrrrrrrrr            aaaaaaaaaaaaccccccccccccaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee            ssssssssssssppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrtttttttttttt            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            ccccccccccccuuuuuuuuuuuullllllllllllttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr            
Na een succesvolle eerste, start sg Were Di 

vanaf 1 oktober 2015 met de tweede editie 

van de junior academie sport en cultuur! Ook 

dit schooljaar weer helemaal vol met leuke 

Sport & Cultuurklassen!  

We leven in een tijd waarin een gezonde geest en een gezond 

lichaam erg belangrijk zijn. Daarom stimuleert SG Were Di en de 

gemeente Valkenswaard sportief gedrag bij alle leerlingen van 

groep 7 en 8 door middel van een groot sport- en 

cultuuraanbod na schooltijd. 

Van oktober tot en met april 2016 zullen er tal van sporten op 

donderdagmiddag na school worden aangeboden. Kinderen kunnen kiezen uit verschillende sporten die 

aangeboden worden in een hecht samenwerkingsverband met verenigingen.  Talent hoef je helemaal niet te 

hebben, want het is gewoon leuk om met je leeftijdgenoten te ontdekken hoe uitdagend en spectaculair samen 

sporten kan zijn! 

Ook op het gebied van cultuur worden er leuke en interessante activiteiten georganiseerd. 

Zit jij in groep 7 of 8? Hou jij van sport of cultuur? Maak dan snel een keuze uit een van de vele leuke sport en/ of 

cultuurklassen. 

Meer informatie over deze uitdagende activiteiten kunt u vinden via de volgende link: 

junior academie sport en cultuur informatie 

 

BBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeesssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeee            ssssssssssssppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrttttttttttttiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeelllllllllllliiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnngggggggggggg!!!!!!!!!!!!            
Zin in een uitdaging? Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd Valkenloop op 

zondag 1 november. Het is een hardloop evenement 

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Bij deze loop staat 

het plezier voorop! Met elkaar ga je 1 km rennen. 

Woensdagavond 21 oktober kun je gratis meedoen 

aan een lopersclinic op de atletiekbaan van 

Valkenswaard. Hierbij kom je spelenderwijs in 

aanraking met het lopen en kun je oefenen voor de 1 km. Op de wedstrijddag 

is er een gezamenlijke warming-up en gaan we met bussen naar de start. De finish vindt plaats naast het 

HoLaPress kantoor, Kluizerdijk 1 in Valkenswaard.  

Alle deelnemers krijgen een medaille. De beste drie jongens en de beste drie meisjes per leeftijdscategorie 

ontvangen een individuele prijs. De winnende school (= procentueel de meeste deelnemers) ontvangt de 



wisselbeker. In voorgaande jaren is deze gewonnen door de Smelen, de Dorenhagen en St. Servatius. Daarnaast 

wordt er per school een groepsfoto gemaakt bij het podium ter herinnering. 

 

Meer informatie? Kijk op www.valkenloop.nl of volg ons voor de laatste informatie via 

www.facebook.com/HolapressJeugdloop. 

     

Tot ziens bij de clinic en de HoLaPress Jeugd Valkenloop ! 

 

Met sportieve groeten, 

namens de organisatie commissie 

Remco Hoeymans (e-mail: holapressjeugdloop@avv-atletiek.nl) 

 

KKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnddddddddddddeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrssssssssssssiiiiiiiiiiiitttttttttttteeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiitttttttttttt            
Tijdens de Kinderuniversiteit nemen kinderen van 10 t/m 12 jaar 

plaats in de schoolbanken van de Technische Universiteit 

Eindhoven om te studeren aan de Kinderuniversiteit.  

 

Jaarlijks verzorgt TU/e junior, samen met Tilburg University, 6 

kindercolleges. De deelnemers krijgen les van hoogleraren die de 

ingewikkelde materie op een toegankelijke manier onderwijzen. 

De Kinderuniversiteit beoogt kinderen op deze manier op een 

speelse manier in aanraking te laten komen met wetenschap en 

meer diepte aan te brengen dan het normale schoolcurriculum 

toestaat. 

 

In het afgelopen schooljaar zijn onder andere de volgende colleges gegeven 

-College "Ik wil mijn licht terug" gegeven door prof. dr. Emile Aarts. 

-College ‘Van Plasma TV tot Plasma pleister’ gegeven door prof. dr. ir. Gerrit Kroesen. 

-College 'Luister naar de wereld om je heen' gegeven door prof. dr. ir. Berry Eggen. 

 

In het nieuwe schooljaar start een nieuwe reeks kindercolleges. De data zijn al bekend en staan hieronder. De 

colleges zijn van 15.00-16.00u. Noteer ze alvast in je agenda! 

 

Nog niet alle namen van de professoren en onderwerpen zijn bekend maar die volgen zo snel mogelijk.  

16-9-2015:  TU/e:  

Kindercollege: "Laat je verrassen door een computer "  

Alles over programma's, programmeren en zelflerende computers  

 

Door Universitair Docent dr.ir. Tom Verhoeff.    

18-11-2015:TU/e 

24-2-2016:Tilburg University 

23-3-2016:TU/e 

20-4-2016:Tilburg University  

Kun je niet wachten en wil je alvast 

een voorproefje, kijk dan eens op 

https://www.youtube.com/watch?v=z

J23S6PI2nY 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkpppppppppppprrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee            
Afgelopen week hebben kinderen uit groep 3 / 4 onderstaande kleurplaat in mogen kleuren.  

Dit had een speciale reden, namelijk de themaweek Woninginbraken bij de Politie. 

Van 31 aug. t/m 6 sept. heeft de Politie namelijk met de gemeente een speciale themakweek georganiseerd in het 

kader van woninginbraken. 

 

Gedurende deze week is de politie in verschillende wijken op pad gegaan om als het ware ‘in de huid van een 

inbreker te stappen’.  

Zij bezochten verschillende woningen vanuit de ogen van een inbreker, zo lette ze onder andere op: 

- Zijn de ramen en deuren goed afgesloten? 

- Zijn er geen waardevolle spullen vanaf de straat zichtbaar? 

- Staan er geen attributen buiten die inbrekers mogelijk zouden helpen binnen te komen? 

- Kan een inbreker ongezien zijn gang gaan? 

- Is het duidelijk te zien dat bewoners tijdelijk uit hun huis zijn? 

 

Wanneer een van bovenstaande zaken het geval was en de woning hierdoor erg aantrekkelijk voor een inbreker 

zou zijn, ging de politie in contact met bewoners om ze tips en adviezen te geven. 

Hiervoor gebruikte ze een speciale flyer met tips als: 

“Kliko’s, terrastafels, stoelen en dergelijke helpen inbrekers vaak als opstapje naar een balkon of bovenraam. 

Indien mogelijk: zet ze in de schuur of garage”. 

 

Een belangrijke reden voor deze actie is het begin van de donkeren dagen. Het wordt steeds eerder donker, wat 

een erg aantrekkelijke periode voor inbrekers is aangezien ze vaak ongezien hun gang kunnen gaan.  

 

Tot slot, willen wij u namens de Politie en gemeente Valkenswaard nog verzoeken om ook bij verdachte situaties 

en woninginbraken 112 te bellen. 

We zeggen niet voor niets: ‘112 daar pak je inbrekers mee!’ 

 

 



 
 

 

De komende tijd kunt u regelmatig Triple P artikeltjes over veel voorkomende problemen in gedrag van kinderen 

lezen. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Kijk ook eens op www.positiefopvoeden.nl. Thema van 

deze keer: 

 

Ontspannen naar school 

Moeilijkheden met naar school gaan kunnen ontstaan als ouders 's ochtends alles zelf doen, laat opstaan of niet 

goed georganiseerd zijn. In sommige huishoudens verlopen de ochtenden chaotisch en onplezierig met ouders die 

geïrriteerd raken in hun pogingen iedereen bijtijds de deur uit te krijgen. Hier volgen enkele ideeën om het 

ochtendritueel wat plezieriger en minder stressvol te maken. 

 

1. Zorg dat uw kind op een redelijke tijd naar bed gaat 

Dit is belangrijk omdat kinderen die slaap tekortkomen moeilijk wakker worden en ’s ochtends vaak humeurig 

en prikkelbaar zijn. 

 

2. Zorg dat alles van tevoren goed georganiseerd is 

Zorg dat alles wat u en uw kind nodig hebben de avond ervoor klaarligt. Zorg dat schoolkleren makkelijk te 

vinden en aan te trekken zijn en sta zelf ruim op tijd op. 

 

3. Laat uw kind meehelpen 

Op de leeftijd van 4 jaar kunt u van uw kind verwachten dat hij steeds meer dingen zelfstandig en uit zichzelf 

doet, zoals opstaan, aankleden, ontbijten, tandenpoetsen, schooltas inpakken en op tijd klaar staan om te 

vertrekken.  

Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig om dingen zelf te kunnen doen. Hierbij kan een 

schema helpen. 

 

4. Maak een schema van wat er ’s ochtends vroeg gedaan moet worden 

Dit schema is een eenvoudig overzicht waarmee uw kind leert wat hij ’s ochtends moet doen en in welke 

volgorde.  

 

U kunt bijvoorbeeld voor iedere stap een foto, tekening of woord op een stukje klittenband bevestigen. Het 

klittenband kan aan de muur gehecht worden op een praktische plek, bijvoorbeeld in de keuken, slaapkamer 

of badkamer. Als uw kind de stap op het klittenband heeft uitgevoerd  kan deze worden verwijderd en in een 

bakje worden gelegd dat u onder de overzichtskaart zet.  

 

Tips voor het gebruik van het schema: 

- Beperk de herinneringen tot een minimum. De eerste paar dagen kunt u uw kind aan dingen herinneren, 

maar kinderen zullen niet leren dingen zelfstandig te doen als zij erop rekenen dat u hen helpt.  

- Als uw kind iedere stap kan doen met slechts een enkele aanwijzing, haal dan geleidelijk de 

geheugensteuntjes weg.  

- Vergeet niet aandacht te besteden aan uw kind en hem te prijzen als hij een stap uit het schema zelf 

uitvoert zonder er eerst aan herinnerd te worden. 

- Vermijd boos worden of irritatie en probeer vriendelijk te blijven. Als u boos of geïrriteerd raakt is het 

voor kinderen moeilijker om te leren wat er van hen verwacht wordt. 

- Geef een beloning. Geef uw kind een kleine beloning als hij alle stappen uitvoert zonder eraan herinnerd 

te worden, bijvoorbeeld een traktatie bij de lunch of een speciaal spel of activiteit na school. 



- Als uw kind goed in het ritme zit om op tijd te deur uit te gaan kunt u geleidelijk met het schema 

ophouden. 

 

Soms kunnen kinderen een uitgesproken angst ontwikkelen voor school (schoolangst). Meestal zijn die kinderen 

niet perse bang voor school (in een enkel geval wel), maar zijn zij bang om van hun ouders gescheiden te worden. 

Als het heel moeilijk is om uw kind naar school te krijgen, als hij vaak klaagt over pijntjes, ’s ochtends bij het naar 

school gaan schreeuwt of op andere wijze protesteert, vraag dan professioneel advies over hoe u het beste met 

de situatie kunt omgaan. 

 

Voor meer informatie en advies over positief opvoeden, of individuele Triple P ondersteuning, kun je terecht bij CJG 

Valkenswaard en haar partners: GGD, Zuidzorg en Lumens in de buurt. Kijk op www.cjgvalkenswaard.nl voor 

telefoonnummers van de mensen die je verder kunnen helpen 

 

                                        Jaarplanning schooltuin Lessen voor groep 3 t/m 8 2015-2016
Week Dag Wanneer Wie Wat Tijd Aantal ll. Begeleiding.

36 ma 31-aug start schooljaar.

37 za 12-sep ll./ouders tuinwerkdag 10.00-12.00 vrijblijvend L/M/J/A

39 woe 23-sep STUDIE-DAG

40 vr. 2-okt groep 4 tuinles 10.30-12.30 2x5 ll./2x 5ll.

41 vr. 9-okt greep 3 tuinles 10.30-12.30 3x4 ll./3x4ll.

za 10-okt ll./ouders tuinwerkdag 10.00-12.00 vrijblijvend L/M/J/A

42 woe 14-okt STUDIE-DAG

vr. 16-okt groep 5/6 tuinles 10.30-12.30 3x5ll./3x5ll.

43 vr. 23-okt groep 7 tuinles 10.30-12.30 3x5ll./3x4ll.

44 ma 26-okt HERFSTVAKANTIE

45 za 7-nov ll./Ouders tuinwerkdag 10.00-12.00 vrijbl. L/M/J/A

46 vr. 13-nov groep 8 tuinles 10.30-12.30 3x4ll.2x5ll.

47

48

49 vr. ?? 4-dec Sint op school

50

51 Kerstviering

52 ma 21-dec KERSTVAKANTIE

53 ma 28-dec KERSTVAKANTIE  
  
Bij slecht weer verschuift de leerkracht in goed overleg met hulpouders/klassenouder de tuinles naar een andere dag.

Alle tuinlessen vinden s'morgems plaats( in goed overleg met hulpouders kan dit eventueel ook s'middags)

Per uur niet meer als 3 groepjes in de tuin.

De kleuters mogen altijd in de tuin kijken en spelen. De andere groepen in de pauzes.

De kleuters zullen de schooltuin op di. en woe. meer gaan gebruiken.

Lkr. houden zelf bij welke kinderen aan de beurt zijn.

Alle kinderen 1x  in najaar en 1x in voorjaar in de tuin.

De natuurkast staat in de gang naar de koffie-kamer.(sleuteltje buiten waterkraan ligt in linker laadje of hangt aan lade rail boven in laden tek.)

Buiten gereedschap tuin staat in het hok na fietsenstalling personeel.

Is jou groep in de tuin aan de beurt zorg dan dat je op tijd de lesvoorbereiding aan ouders geeft en informeert.

Zet het tuingereedschap in de kruiwagen vast klaar in de tuin.

De materialen die je uit de tuinkast nodig hebt leg je vast klaar in de klas, 

zodat als de hulpouders komen je kort nog uitleg kunt geven en de groepjes ll. en 

materialen mee kan geven. Een goede organisatie vooraf geeft extra tijd in de tuin en denk ook eens aan een evaluatie.

In de pauzes mogen de kinderen altijd in de tuin spelen.( geen stokken uit de grond halen of mee vechten)

Je kunt de kinderen in de pauzes altijd stimuleren tot kleine tuin dingetjes: b.v -diertjes/bloemetjes bekijken met vergrootglas.

                                                                                                                                                                  -grasjes/onkruid tussen lavendelplantjes uithalen( voor de school)

                                                                                                                                                                   -grasjes tussen stenen uithalen halen.

                                                                                                                                                                    - wat harken of beukenhaag snoeien.

Veel tuin plezier: De tuinwerkgroep: Leo.v.Daal (buurt vrijwilliger) leovandaal@gmail.com

 Madeleine Wolterink (ouder)  madeleine.velthuizen@onsbrabantnet.nl

            Marjo Gasseling (Lkr. Gr. 1-2 blauw ma en di. mgasseling@skozok.nl  


