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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 19 oktober  in te dienen bij Stans Peters, 

e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 

 

Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 20 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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Beste ouders / verzorgers, 

 

De website 

Deze is weer aangepast voor dit schooljaar. 

Hier kunt u de schoolgids, kalender en nog veel meer informatie vinden. 

Binnenkort krijgen we een nieuwe website. 

We houden u op de hoogte. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 
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Het is weer bijna herfstvakantie en dus 9 dagen 

Vogelverschrikkerfestival!  

We zoeken hulp bij de Torteltuin (kinderplein).  

Er zijn erg leuke activiteiten zoals je in het programma kunt zien op 

www.vogelverschrikkerfestival.nl.  

De Torteltuin is open van 12.00 tot 18.00 uur. Is dat te lang kun je 

ook samen met een vriendin afspreken.  

Heb je interesse? Stuur een mail naar Desiree Vasiliades 

mailme@tantedees.nl.  

Alvast bedankt! 
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      Werkdag in de tuin op 10 oktober om 10:00 tot 12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
Na een fantastische zomer, veel zon en veel gesproeid staat de tuin er verwilderd bij.  

Tijd voor de tuinwerkdag zodat we in het najaar weer bloembollen  in de grond kunnen stoppen en de vogels van 

onze tuin kunnen laten genieten. Iedereen is van harte welkom.   

Informatie 

Heb je vragen, suggesties of wil je je aanmelden?  

Dat kan. Hieronder de aanspreekpunten voor komend jaar: 

BS de Pionier:     Juf Marjo groep 1/2 ma en di - mgasseling@Skozok.nl  

                                                                 Juf Encarnita groep 4 - edehoog@skozok.nl  

Peuterspeelzaal Het Hummelhofje: pionier@kinder-stad.nl  

Werkgroep e.a:    madeleine Wolterink -  Madeleine@muziekmakers.nl;  
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 Beste ouders en opa’s en oma’s, 

Een paar weken geleden hebben wij het idee geopperd om op maandag- en/of  dinsdagmiddag met een groepje 

kleuters uit iedere groep in de schooltuin/keuken activiteiten uit te voeren. 

(U kunt denken aan bloembollen planten, vogels voeren, onkruid wieden, harken, bloemen plukken, beestjes 

zoeken enz. ) 

Ook kunnen we dit afwisselen met wat kookactiviteiten, zoals: appelmoes maken, pompoenen soep maken,chips 

maken enz. 

Als u belangstelling heeft kunt u zich altijd aanmelden bij de kleuterjuffen. Op maandag 19 oktober om 15.15 uur 

bent u welkom zodat wij de organisatie kunnen bespreken. 
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen donderdag vond onze jaarvergadering plaats. Tijdens deze 

jaarvergadering ben ik afgetreden als voorzitter van de oudervereniging. In 

schooljaar 2006/2007 startte ik als nieuwe mama met een dochter in groep 

1 bij de oudervereniging. Eerst als lid en in een later stadium als secretaris 

om vervolgens de rol van vervangend penningmeester op me te nemen. De 

laatste jaren heb ik de oudervereniging als voorzitter mogen 

vertegenwoordigen. Onze dochter is inmiddels aan haar tweede jaar op het 

voorgezet onderwijs begonnen.  

En omdat onze zoon gestart is in groep 8 op de Pionier is het goed om een 

stapje terug te doen. 

Ik vind het dan ook ontzettend fijn dat Kim Meulendijks mijn rol over gaat 

nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het voorzitterschap bij haar in goede handen is. In mijn rol als klassenouder 

blijf ik nog een jaartje verbonden aan de oudervereniging maar niet meer als eerste aanspreekpunt. 

Ik bedank alle ouders, directie en teamleden voor de wijze waarop ik met jullie heb kunnen werken.  

Tenslotte maken we samen alle activiteiten op de Pionier tot een feestje! 

Groet, 

Nicol Brom  

 

   Kleuternieuws:  



Beste ouders/verzorgers, 

 

Graag neem ik het stokje van voorzitter over van Nicol Brom.  

Wij allen willen Nicol dan ook hartelijk bedanken voor de geweldige inzet 

en betrokkenheid de voorbije jaren. Deze taak heeft zij voortreffelijk 

vervuld. 

Ook wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om me aan jullie 

voor te stellen.  

Mijn naam is Kim Meulendijks. Ik ben getrouwd met Jan-Christian van 

Dooren en heb 2 zonen: Florian, die in groep 4 zit en Sebastian die in groep 

1/2 blauw zit. 

Ik heb er heel veel zin in om samen met de andere OV-leden er een gezellig 

jaar van te maken met leuke activiteiten. 

Tevens verwelkomen wij nog 2 nieuwe leden binnen de OV, te weten  

Sanne Heesterbeek – Biemans, moeder van Ryan (groep 4), Tyler (groep1/2 geel ) en Sydney en  

Julia Geurtsen – van Kleef, moeder van Noud (groep 1/2 blauw). 

 

Onze bezetting als klassenouders voor komend schooljaar ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2 blauw Hanneke Caeyers & Julia Geurtsen – van Kleef 

Groep 1/2 geel  Gunilde Grossfeld & Sanne Heesterbeek - Biemans     

Groep 3  Mandy Elands 

Groep 4  Mariëlle Snoeijen & Kim Meulendijks 

Groep 5/6  Joyce Smulders – van Ham 

Groep 6/7  Cindy Raaijmakers en Christel van Gurp 

Groep 8  Nicol Brom & Nicole Kivits         

 

Mochten jullie vragen of ideeën hebben, jullie mogen me altijd op school aanspreken of  

een mailtje sturen naar ovdepionier@skozok.nl 

 

Vriendelijke groet, 

Kim Meulendijks 

 

        De wist-je-datjes zijn deze keer verzameld en gemaakt door: 
Karlijn en Ishan(groep 6) 

Wist je dat……     
 
Groep 1/2 geel 

• wij 21 kinderen in de klas hebben 

• wij een donker, eng hol in de klas hebben. Deze hebben wij ivm het thema Bang Mannetje. Wij vinden 

deze heel leuk 

• wij zijn nu allemaal dappere kinderen geworden 

• op woensdag is het Knoetdag in groep 2/3 

• op woensdag gaan de kinderen van groep 1 naar de blauwe klas.  

 

Groep1/2  blauw 

• wij ook een enge hoek hebben 

• dat soms eng vinden 



• wij nu best wel dappere kinderen zijn 

• wij in die hoek ook enge dingen kunnen voelen: vel van een draak, heksensnot, spinnenpoten, 

drakenogen, spinrag, de tong van de draak 

• wij hier ook spullen van de heks mogen proeven: kaneel, suiker, meel/bloem, paprikapoeder, kerry en 

zout 

 

 groep 3 

• we al in een splitsboekje kunnen rekenen 

• we al woordjes en letters kunnen schrijven 

• we het eerste leesboekje al uit hebben 

• we op de computers en tablets kunnen werken 

• dat we mooi kunnen kleuren 

• dat we eigen spullen in ons laatje hebben 

• dat we al over verkeer leren 

• dat we allemaal lieve vriendjes en vriendinnetjes hebben en ook lieve juffen 

 

groep 4/5 

• werken in de tuin heel leuk vinden 

• we ook graag buiten spelen 

• Mike een speciaal leestalent heeft 

• wij super kunnen werken 

• we graag met de spellen uit de spelletjeskast spelen 

• we super blij zijn met Knoet 

• we een strenge juf hebben 

  

groep 5/6 

• groep 6 dit jaar weer de wistje-datjes mag doen 

• we vorige week de ‘week van de pauzehap’ hadden. En we gezonde pauze hapjes hebben geproefd zoals 

lekkere druiven, komkommer, worteltjes en tomaten 

• en dat we vorige week vrijdag allemaal mooie, grappige en  gezonde pauzehapjes mochten meenemen 

• we nu stagiair meester Joep op donderdag hebben, en hij erg aardig is 

• we nieuwe boeken in de klas hebben gekregen 

• we woensdag 7 oktober met de hele school een boekenmarkt gaan houden 

 

groep 7   

• groep 7 al hun eerste toets van Engels heeft gehad 

• groep 6/7 al bezig is met diverse presentaties 

• groep 6/7 kletst bij juf Renske 

• er a.s. woensdag een boekenmarkt is 

• ze goed kunnen opruimen na de gymles 

 

groep 8 

• een kettingreactie maakt bij de opening van de Kinderboekenweek 

• we begonnen zijn met de Pionier Koerier 

 

juf Wilma 

• juf Wilma een mama is 

• juf Wilma een directeur is 

• en dat juf Wilma nu ook oma wordt! 
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In de maand oktober hebben we bij De Hofnar weer 2 leuke kindervoorstellingen staan. 

 

• Op zondag 11 oktober voor de allerkleinsten (4+) 

‘Het Grote Gekke Verhalen-Feest!’ van Marianne Busser en Ron Schroder.  

Een vrolijk programma, speciaal voor de kinderboekenweek, van en met de schrijvers van Liselotje, Koning 

Bobbel en Pietertje Piet, voor kinderen van 4 jaar en ouder. 

 

 
• Op zondag 18 oktober komen Suske en Wiske op bezoek, met hun musical ‘De Circusbaron’ (6+).  

Een voorstelling vol vrolijke muziek, de typische Suske en Wiske humor en een spannend verhaal. 

 

 
 

 


