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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 16 november in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 17 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 
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Beste ouders / verzorgers, 

 

Sloop woningen Amundsenstraat 

Graag wil ik u informeren over de sloop van de woningen aan de Amundsenstraat. 

De school heeft een brief ontvangen met de volgende informatie: 

• Vrijdag voor de herfstvakantie moesten alle woningen leeg zijn. 

• Vervolgens is er een hekwerk geplaatst. 

• In de herfstvakantie is er onderzoek geweest naar de aanwezigheid van asbest. De rapportage hiervan is 

in de maak. 

• Na het lezen van de rapportage zal de gemeente akkoord geven voor de sloopwerkzaamheden. 

• In de periode tot de kerstvakantie worden de aansluitingen van het gas, water en licht verwijderd. 

• Na de kerstvakantie start de sloop van de woningen (voorlopige planning). 

 

Dinsdag 17 november is er een gesprek met  Woningbelang, de aannemer en de school m.b.t. afspraken tijdens 

de sloop. De veiligheid van de leerlingen staat voorop! Voor woningbelang, de aannemer en natuurlijk de school. 

Onderwerpen van gesprek zullen zijn: 

• Plaatsen van containers 

• Af- en aanrijden van werkverkeer enz….. 

 

Het is dezelfde aannemer als destijds  de werkzaamheden in de schoolwoningen. Hier hebben we hele goede 

ervaringen mee gehad en dat geeft veel vertrouwen.  

Ik houd u op de hoogte. 

 

Woensdag 18 november is er een informatieavond in buurthuis De Horizon. 

U bent natuurlijk van harte welkom. Direct omwonende krijgen een 

uitnodiging van woningbelang. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 
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Even een herinnering voor diegene die de vrijwillige ouderbijdrage tot op heden nog niet heeft voldaan. 

Misschien is de betaling aan uw aandacht ontsnapt? Deze betaling is erg belangrijk om leuke activiteiten te 

kunnen blijven uitvoeren op onze basisschool. 

 

U mag de bijdrage van € 10,- per kind overmaken naar: 

rekeningnummer NL97 RABO 0185 2024 46 

 t.n.v. Oudervereniging BS De Pionier.  

Graag met vermelding van naam en groep van uw kind. 

   

Namens de Oudervereniging danken wij u bij voorbaat. 
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Hoi allemaal! 

 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten 

die we vanuit het jongerenwerk organiseren in Valkenswaard en 

Dommelen.  

 

Tienercentrum de Belleman is voor iedereen van 8 t/m 15 jaar uit Dommelen en Valkenswaard.  

Pulse is een jeugdcentrum waar zowel tieners tussen 10 en 15 jaar en jongeren tussen de 15 en 23 jaar welkom 

zijn. In tienercentrum de Belleman en Pulse werkt een team van jongerenwerkers van Cordaad Welzijn. 

Zij ondersteunen jongeren in hun vrije tijd en wanneer zij zelf activiteiten willen opzetten en uitvoeren. Tijdens de 

openingsmomenten van het Tienercentrum en van Pulse is er altijd een beroepskracht aanwezig. 

 

Hieronder staat het programma voor november.  

 

MEIDENMANIFESTATIE! 

Meiden opgelet! Vind je het leuk om te knutselen, spelletjes te doen, of om op de foto te gaan als een echt 

fotomodel? Kom dan op zondag 22 november naar Pulse! 

 

Op zondag 22 november organiseren we vanuit Cordaad Welzijn (voorheen Paladijn, organisatie voor welzijn), 

een meidenmanifestatie speciaal voor meiden tussen 10 en 16 jaar. Tijdens deze middag kun je echte 

meidendingen doen zoals bijvoorbeeld; sieraden maken, meedoen aan meidenquiz waarbij je kans maakt op 

leuke prijsjes, kleurrijke smoothies maken, een fotoshoot waarbij je haar en make up wordt gedaan, lekkere high-

tea hapjes maken en nog veel meer!  

 

Ben je benieuwd wat voor leuke meidendingen we nog meer gaan doen? Kom dan langs op zondag 22 november 

tussen 13.00 en 17.00 uur bij Pulse, Kerkhofstraat 15 Valkenswaard.  

De entree is gratis maar voor sommige activiteiten kan een kleine bijdrage van maximaal €2 gevraagd worden. 

Ook krijg je een verrassingsdrankje bij binnenkomst. 

Hopelijk zien we je dan! 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd contact opnemen met Malou van de Rijt, telefoonnummer 06-

11907277 e-mail malouvanderijt@cordaadwelzijn.nl. 

 

Open inloop Pulse 

Iedere dinsdag is er een tienermiddag bij Pulse. Je kunt dan mee doen met de activiteit, dat is iedere week iets 

anders. Maar je kunt ook gamen, poolen, knutselen of gezellig kletsen met de jongerenwerkers. De middag is van 

15:00-18:00 uur, ranja en thee is gratis. 

 

Open inloop Tienercentrum de Belleman! 

Iedere woensdag is er open inloop bij tienercentrum de Belleman. Je kunt dan doen waar je zin in hebt. 

Bijvoorbeeld poolen, gamen, dansen in onze danszaal of gezellig kletsen met een van de jongerenwerkers.  



Soms hebben we een activiteit op woensdag waar je aan mee kan doen als je daar zin in hebt. Zo organiseren 

onze vrijwilligers op woensdag 18 november een heuse Pietendisco. Deze disco is voor alle kinderen van de 

basisschool. Entreebandjes zijn voor 1 euro verkrijgbaar aan de bar in Tienercentrum de Belleman. De Pietendisco 

duurt van 14:00 – 16:30 uur.  

 

Activiteitenmiddag Tienercentrum de Belleman! 

Iedere vrijdagmiddag vindt er een leuke activiteit plaats in Tienercentrum de Belleman. Deze middag duurt van 

14.00 – 17.00 uur. De volgende activiteiten vinden er de komende tijd plaats: 

Vrijdag 6 november: Pooltoernooi 

Vrijdag 13 november: Cartoontekenen 

   Whoopz! in de avond 

Vrijdag 20 november: Sport en Spelmiddag 

Vrijdag 27 november: Pietenbingo voor alle kinderen van de basisschool, deelname kost € 0,50 per speelronde 

en er zijn 3 speelrondes. Er zijn leuke prijsjes te winnen! Melde je even van te voren aan 

als je mee wil doen. Dit kan door een berichtje te sturen naar 

facebook.com/tienerdiscowhoopz of te mailen naar tienerdiscowhoopz@gmail.com 

Mocht je vragen of zelf leuke ideeën voor activiteiten hebben dan kun je contact opnemen met Marlon Korsten 

via 06.20.37.22.37 of marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl  

 

Huiswerkbegeleiding 

Zit je in groep 7 of 8 en krijg je al huiswerk? Dan kun je gratis deelnemen aan de huiswerkbegeleiding bij 

Tienercentrum de Belleman of  Pulse. De huiswerkbegeleiding is op dinsdag van 15:30 – 17:00 uur bij 

tienercentrum de Belleman en op donderdag van 15:30 – 17:00 uur bij Pulse.  

Heb je interesse of wil je deelnemen neem dan even contact op met Malou van de Rijt via 

malouvanderijt@cordaadwelzijn.nl of 06-11907277 

 

De openingstijden van Tienercentrum de Belleman zijn: 

Maandag: gesloten 

Dinsdag: huiswerkbegeleiding (op inschrijving) 

Woensdag: open inloop van 14.00 – 17.00 uur 

Donderdag: gesloten  

Vrijdag: activiteitenmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 

 

De openingstijden van Pulse zijn: 

Maandag: gesloten 

Dinsdag: tienerinloop van 15:00 – 18:00 uur 

Woensdag: gesloten 

Donderdag: huiswerkbegeleiding (op inschrijving) 

Vrijdag: jongereninloop van 15:00 – 18:00 uur 

 

Jeugdcentrum Pulse, Kerkhofstraat 15 in Valkenswaard.  

www.bijpulse.nl 

 

Tienercentrum de Belleman, Van Bruhezedal 1 in Dommelen 

www.10ercentrum.nl 

 

Cordaad Welzijn 

www.cordaadwelzijn.nl 

 

 

 

  


