
 

 

tttttttttttt            SSSSSSSSSSSSppppppppppppiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeee            
SSSSSSSSSSSSppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrcccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            PPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            
NNNNNNNNNNNNrrrrrrrrrrrr............            444444444444                                    222222222222000000000000111111111111555555555555------------222222222222000000000000111111111111666666666666            

 

KKKKKKKKKKKKooooooooooooppppppppppppiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjj            
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 2 november  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 3 november  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, 

 

Schoenen met wieltjes 

Natuurlijk moeten we met de tijd meegaan maar………………………………… 

Er zijn leerlingen op onze school die met wieltjes onder de schoenen naar school komen. 

Dit heeft al hele gevaarlijke situaties opgeleverd op bv. de trap. 

U als ouder / verzorger kiest ervoor om u kind met deze schoenen naar school te laten gaan. 

Wij als team vinden ze niet veilig in ons schoolgebouw. 

Daarom is het uw eigen risico als hier ongevallen door gebeuren. U kunt de school niet 

aansprakelijk stellen. 

 

Een schooltuin zonder Madeleine…. 

Madeleine heeft jaren geholpen als vaste kracht in de schooltuin. Madeleine heeft 

ervoor gekozen hiermee te stoppen. Dit vinden wij jammer. Daarom willen wij, het 

team en alle leerlingen van De Pionier Madeleine heel hartelijk bedanken voor haar 

inzet! 

 

Rapporten 

Vorige week woensdag 14 oktober was het voor de leerlingen een vrije dag en voor het team een studiedag. Wij 

als team hebben een start gemaakt m.b.t  nieuwe rapporten voor  

groep 1 t/m 8. Dit krijgt nog een vervolg. Het streven is dat we volgend schooljaar voor alle leerlingen een nieuw 

rapport hebben inclusief de lay-out. 

 

Met een vriendelijke groet, Wilma Louwers 

 

 



KKKKKKKKKKKKlllllllllllleeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuutttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            nnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuwwwwwwwwwwwwssssssssssss  

In de groepen 1/2 is de Verzamelkabouter op visite.  

De verzamelkabouter is helemaal gek van verzamelen. Hij 

verzamelt zoveel, dat het een beetje een rommeltje wordt. 

Samen met de kinderen probeert hij alles spulletjes te 

sorteren.  

 

In de kabouterhoek kunnen we voor de zieke vogel en zieke 

konijn zorgen.  

Ook als er een kabouter pijn heeft, zorgen de kinderen voor 

hem. 

 

De knip bak is ook nog steeds erg populair.  

De kinderen zijn enthousiast aan het knippen.  

Helaas hebben we geen bakjes meer om alle knipsels mee 

naar huis te geven.  

 

We zijn dan ook op zoek naar bakjes (bijvoorbeeld van slaatjes) met deksel.  

Wie helpt ons hieraan? 

 

KKKKKKKKKKKKlllllllllllliiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmm            
 

Gezocht een nieuwe klimboom 

 

Voor de speelnatuurtuin zijn we op zoek naar een nieuwe klimboom. 

Gaat u binnenkort uw tuin snoeien. Moeten er grote takken van de boom af of moet er een boom om? 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe klimboom  en een boomstam die kan dienen als balanceerbalk voor de kinderen  

in de Speelnatuurtuin. 

 

Meer informatie: 

Graag contact opnemen met Juf Marjo Gasseling 
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Beste ouders, 

 

Zoals u gemerkt heeft is juf Yolande niet meer op de Pionier. 

Komende week gaan de collega's na ruim 17 jaar afscheid nemen en gaat zij aan 

een nieuwe uitdaging beginnen. 

Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe ontwikkelingen. 

Team van de  Pionier, 



DDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeee            NNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaattttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrttttttttttttuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn            
Afscheid 

 

Vijf jaar na de oprichting van de Speelnatuurtuin ga ik afscheid nemen. Mijn 

laatste dochter is van  Basisschool de Pionier vertrokken. Deze nieuwe fase in 

ons leven vraagt een andere inzet van mijn vrije tijd. 

 

Via deze weg wil ik allereerst de werkgroep leden van de speelnatuurtuin heel 

erg bedanken voor hun inzet en de gezellige tuinwerkdagen. Daarnaast alle  

enthousiaste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die in deze jaren heel wat 

buitenlesjes met de kinderen hebben gedaan. Ik kijk met heel veel plezier terug 

op deze jaren. 

 

Lieve kinderen van Basisschool de Pionier,  

Ik wens jullie de komende jaren nog heel veel  speel- en ontdek plezier in de Speelnatuurtuin. Ik hoop dat jullie 

mogen opgroeien met verwondering en besef dat de natuur de bron van leven is. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

 

De Werkgroep Speelnatuurtuin is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

• Heb je (nog geen) groene vingers?  

• Vind je het niet erg om vieze handen te krijgen? 

• Ben je enthousiast? 

• Vind je het leuk om met kinderen te werken? 

• Of heb je altijd al een moestuintje willen hebben? 

Dan zoeken we jou! 

 

Werkzaamheden 

• 4 tot 6 keer per jaar een tuinwerkdag na schooltijd. Gedurende twee uurtjes gaan we onkruid wieden, 

snoeien en andere onderhoudstaken verrichten. Natuurlijk drinken we ook gezellig een bakje koffie en is 

er limonade voor de kinderen. 

 

Gedurende de schooltijden worden er ook lessen verzorgt in de Speelnatuurtuin. Ook daarvoor zijn we altijd 

op zoek naar nieuwe mensen die de kinderen buiten willen begeleiden. 

 

Heb je interesse? 

Neem dan contact op met Juf Marjo Gasseling /Juf Encarnita de Hoog. 

E_mail: mgasseling@skozok.nl /edehoog@skozok.nl 
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Beste ouders,  

 

Op de scholen van SKOzoK werken we met het Kurzweil-programma. Kurzweil is een hulpmiddel dat 

ondersteuning biedt aan kinderen met dyslexie. Het biedt ondersteuning bij ernstige lees- en taalproblemen. 

Hiervoor is het nodige dat boeken gescand worden en omgezet worden in een Kurzweil-bestand. Dit vraagt veel 

tijd van leerkrachten en is niet te doen zonder hulp van ouders. We zoeken daarom 

scanouders 
Dit kunnen ouders zijn die alleen voor de eigen school of cluster willen scannen. Voor deze ouders is er op 

woensdag 25 november een cursus “scannen en bewerken”. De cursus is van 16.00-18.00 uur. Plaats wordt nog 

bekend gemaakt. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Maar het kunnen ook ouders zijn die zich voor een regio willen inzetten. Deze ouders hebben dan een 

coördinerende taak. Zij overleggen met de scancoördinator van SKOzoK. Het zou geweldig zijn als we voor iedere 

regio een scancoördinator hebben. Voor deze ouders is er een bijeenkomst op vrijdag 13 november in Leusden. 

Vervoer wordt voor deze ouders geregeld. De scancoördinator van SKOzoK gaat ook naar deze bijeenkomst. Aan 

deze cursus zijn geen kosten verbonden.. 

 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over het scannen en bewerken van boeken en documenten met  

Kurzweil. Verder worden er tips gegeven voor het opzetten van een bibliotheek en het beheren van bestanden 

inzake  Kurzweil .  

 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van Kurzweil: 

Dhr. Marinus Willems 

06-19184810 

mwillems@skozok.nl  

 

Wilt u deelnemen aan een cursus, meld u  dan aan bij de projectleider middels bovenstaand Emailadres . 

 

Samen kunnen we ons sterk maken om kinderen met dyslexie op onze scholen te helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marinus Willems, 

Projectleider Kurzweil.  
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Beste kinderen en ouders, 

 

Komend jaar gaan we voor de 19e keer Het Passiespel opvoeren. 

Het wordt gehouden op Goede Vrijdag 25 maart 2016. 

Geoefend wordt op de vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en een enkele keer tot 20.30 uur, 

meteen na de kerstvakantie. In de Nicolaaskerk aan de Markt te Valkenswaard. Je hoeft niet elke keer aanwezig 

te zijn, want er wordt geoefend in groepen. 

Je moet natuurlijk van zingen en toneelspel houden, maar het is niet nodig dat je Katholiek bent. Iedereen is 

welkom! 

 

Wij zijn dus op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar om op  Goede Vrijdag, Het Passiespel uit 

te beelden, een musical over de laatste dagen van het leven van Jezus. Het is een Bijbelverhaal; het lijdensverhaal 

van Jezus Christus. 

Het begint met de Intocht in Jeruzalem, dan volgt het bezoek aan de tempel, de paasmaaltijd (het laatste 

avondmaal), het verraad van Judas, het bezoek aan koning Herodus en Pontius Pilatus en uiteindelijk de 

terechtstelling. (voor de duidelijkheid: er wordt niemand aan het kruis genageld!) 

De hoofdrollen zijn: Jezus, de Priesters, Koning Herodus, met zijn hofdames, Pontius Pilatus en hofdame en de 

soldaten. 

Ook hebben we veel figuranten nodig, waaronder de 12 apostelen en de nodige inwoners, waaronder 3 

marktvrouwen met een heuse solo-rap. 

Op dit moment staan er nog rollen open voor een hofdame en enkele apostelen en veel inwoners. (figuranten 

zonder tekst) 

Kortom, je kunt je helemaal uitleven in je musical-rol! 

 

Dus ben je tussen de ongeveer 5 en 13 jaar oud en ben je van januari 2016  tot en met 25 maart 2016. 

beschikbaar, geef je dan snel op! 

Graag voor 1 november a.s.! 

 

Bij voorbaat dank, 

 

Werkgroep Het Passiespel 

e-mail: Het.passiespel@gmail.com 

Voor meer informatie mag u bellen naar: Maria Elshof , 0402041373 

 

 
 



 

 

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

keer: 

Beeldschermgebruik 

 
Soms lijkt het alsof kinderen alleen maar voor de televisie of achter de computer zitten. Je wilt misschien zelfs 

wel het liefst alle technologie uit je huis verbannen. Dat is jouw keuze. Maar voor de meeste ouders geldt dat 

we met de tijd mee moeten gaan. Wel kunnen we onze kinderen helpen om de juiste balans te vinden. 

 

Kinderen kunnen voordeel hebben van de nieuwe technologie, mits het voor hun leeftijd geschikt is. Televisie 

kijken of een computerspelletje spelen kan leuk en amusant zijn. En deze programma's, spelletjes en apps zijn ook 

steeds vaker educatief en stimuleren kinderen om te leren. 

 

Maar als kinderen te veel tijd achter een beeldscherm zitten, missen ze ook veel andere belangrijke activiteiten. 

Dingen als buiten spelen, met vrienden kletsen en het lezen van een boek zijn belangrijk voor kinderen. 

Dus hoe kun je in huis de juiste balans vinden? 

 

Begin door eens te kijken welke technologische middelen er allemaal zijn. Je kunt dit zelf onderzoeken en hier 

met je kinderen en andere ouders over praten. Bedenk dan welke dingen er goed zijn aan ieder middel/apparaat. 

En bedenk waarvoor je grenzen moet stellen of wat je moet monitoren, afhankelijk van de leeftijd van je kind. 

 

Het is ook een goed idee om wat regels hier over op te stellen. Laat je kinderen weten welk beeldscherm ze 

wanneer mogen gebruiken. Bespreek dit met het hele gezin, zodat je kinderen hier ook iets over kunnen zeggen. 

 

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. 

 

 

 


