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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 5 oktober  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 6 oktober  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 
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Op woensdag 7 oktober gaat de Kinderboekenweek van start.  

Dit willen we dit jaar vieren met een heuse kinderboekenmarkt! 

Alle kinderen mogen deze dag een kleedje meenemen, maximaal vier 

kinderboeken (geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 

jaar) om te verkopen en maximaal vier muntjes van 50 cent.  

Overleg wel even met je ouders welke boeken je mee naar school mag 

nemen om te verkopen.  

Om 12 uur start de boekenmarkt voor de kinderen.  

Ze zoeken allemaal een plekje op de vide of in de hal met hun kleedje en 

boeken.  

De kinderen mogen bij elkaar boeken gaan kopen. Alle kinderboeken die 

op de kleedjes liggen kosten 50 cent. 

 

Om 12.30 uur zijn ook de papa's, mama's, opa's, oma's en alle andere belangstellende welkom om langs de 

kleedjes te komen lopen en boeken te kopen. De boekenmarkt sluit om 13.00 uur. Alle kinderen nemen hun 

kleedje en niet-verkochte en nieuw gekochte boeken mee naar huis. 

 

MAAR: 

Vanaf 12.30 tot 13.30 uur is ook de plaatselijke boekhandel Priem aanwezig met een kraam met kinderboeken. 

Hier kunt u de nieuwste en leukste kinderboeken kopen. Een echte aanrader om uw kind met een nieuw boek te 

verrassen deze Kinderboekenweek want de winst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de Pionier.  

Van de winst mogen wij namelijk bij boekhandel Priem nieuwe boeken voor school uit komen zoeken!  

Hoe meer boeken boekhandel Priem dus verkoopt op deze boekenmarkt, hoe meer boeken wij voor onze 

kinderen aan kunnen schaffen en zo onze schoolbibliotheek aan kunnen aanvullen! 

Kom dus allemaal op woensdag 7 oktober van 12.30-13.30 uur naar de boekenmarkt op de Pionier. 
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Met ingang van deze week is het de bedoeling dat de kleuters 's middags 

zelfstandig het lokaal binnen gaan. U kunt uw kind in de hal dan gedag zeggen. 

Op deze manier neemt het kind weer een extra stapje naar zelfstandigheid. 

 's Morgens kunt u wel uw kind het lokaal in begeleiden. 

 

In de groepen 1/2 zijn we momenteel bezig met het thema 'Bang mannetje".  

Het draait om het gelijknamige prentenboek over een mannetje dat overal bang 

voor is. Aan het einde van het boek is het een 'best wel dapper mannetje' 

geworden.  

We zijn met de kinderen veel bezig met dingen waar je bang voor kunt zijn en luisteren bijvoorbeeld naar enge 

maar ook naar vrolijke muziek.  

Om van 'bange kinderen' ook 'best wel dappere kinderen' te worden, hebben we in de groepen een donkere, 

enge hoek gemaakt. Deze hoek vullen de kinderen zelf met dingen waar ze bang voor zijn.  

De kinderen leren zo hun gevoelens te herkennen en te benoemen. Ook leren ze dat andere kinderen ook deze 

gevoelens hebben. We hopen aan het einde van het thema allemaal 'best wel dappere kinderen' te zijn!   
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Beste ouders/verzorgers, 

  

De zomervakantie is nu toch echt voorbij en de kinderen zijn 

al lekker aan de slag in dit nieuwe schooljaar. Kortom op 

naar een leerzaam en leuk jaar! 

  

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) en Schoolraad (SR) 

hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. 

Marion Gerritsen-Jaspers heeft kenbaar gemaakt niet meer 

beschikbaar te zijn. Uiteraard bedanken we Marion voor 

haar inzet in het afgelopen jaar. 

Daarnaast zal Boris van Gurp aftreden als voorzitter. De 

reden is dat hij naast zijn werk ook een studie volgt dit schooljaar. Boris zal wel als lid blijven deelnemen in de 

MR/SR. 

Robin Heesterbeek zal de voorzittershamer oppakken. Robin is al een jaar lid van de MR/SR. 

  

Concreet hebben we nu de volgende bezetting: 

Robin Heesterbeek  - voorzitter/MR lid 

Ingeborg van de Wal  - secretaris/MR-lid 

Boris van Gurp   - MR lid 

Sanne van Herk-Stas  - SR lid 

Jos Hoogeveen   - SR lid 

Open positie ouder/verzorger - SR lid 

Pim Staals   - MR lid 

Natasja Vlassak   - MR lid 

Renske Hendrickx  - MR lid 

  

Daar de Schoolraad een belangrijk orgaan is binnen onze school, waarin ouders mee kunnen praten/beslissen 

over beleidsachtige zaken en over de toekomst van basisschool De Pionier, hopen we dat de vrijgekomen plaats 

op korte termijn kan worden ingevuld door een gemotiveerde ouder.  

Voor opgeven en voor meer informatie kunt u terecht bij een van de Schoolraadleden (zie website). 

  

 



Op de website van BS de Pionier vindt u meer informatie over de MR/SR. Ook staan op deze pagina de notulen 

van de vergaderingen. 

De link naar de webpagina is: http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/de-

pionier/ouders/medezeggenschapsraad/default.aspx. 

  

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om ons aan te spreken op school. U kunt natuurlijk ook een email 

sturen aan: mrdepionier@skozok.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de MR/SR van BS de Pionier, 
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Beste ouders/ verzorgers, 

  

Aan mij de eer om de werkzaamheden van Boris als voorzitter van de 

MR/SR over te nemen.  

Voordat ik wat meer over mezelf vertel, wil ik van de gelegenheid 

gebruik maken om Boris te bedanken voor zijn inzet als voorzitter de 

afgelopen jaren.  

We zijn dan ook blij dat Boris nog steeds actief blijft binnen de MR/SR als 

MR lid. 

 

Dan nu wat over mezelf. Mijn naam is Robin Heesterbeek, ik ben getrouwd met Sanne en samen hebben we 3 

kinderen, Ryan (groep 4), Tyler (groep 2) en Sydney. In september 2014 heb ik me aangemeld als lid van de 

MR/SR omdat ik graag actief betrokken ben bij de school. Mocht je ergens mee zitten of gewoon iets kwijt willen, 

kun je me altijd aanspreken op het schoolplein.  

  

Robin Heesterbeek 
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Heb je de poster al zien hangen? 

Heb je zin om mee te doen? 

 

Waaraan: Musical “Het Passiespel” 

Waarover: Laatste dagen van het leven  

van Jezus 

 

Door wie: Kinderen van 6 tot 14 jaar 

Wanneer: 25 maart 2016, om 19.00 uur  (Goede Vrijdag) 

 

Waar:  Nicolaaskerk, Markt Valkenswaard 

 

Oefenen: op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 

 

Vanaf: januari 2016  

(m.u.v. voorjaarsvakantie) 

 

Aanmelden en/of vragen:  Wilma Dekkers tel. 040-2044753 

Karin van Lankveld tel. 040-2044633 

 

Of mail naar: het.passiespel@gmail.com 

 

Website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl/ 


