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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 30 november in te dienen bij Stans Peters, 

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

 

Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 1 december 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, 

 

 

Nieuwe website 

Zeer binnenkort krijgen we een nieuwe website. Een fotograaf komt hiervoor 

foto’s maken. 

Heeft u  bezwaar als uw kind op de website van de school komt vult u dan 

onderstaand strookje in en geef dit af bij de leerkracht. Wij respecteren uw 

keuze.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

De ouders / verzorgers van ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

geven geen toestemming om foto’s van hun kind(eren) op de website van de school te plaatsen.  

 

 

 

Handtekening ouder / verzorger……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 
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Sinds dat de verwarming weer draait, hangen de kleuters van groep 1/2 blauw die hun kapstokhaak bij de 

verwarming hebben hun rugzak niet meer bij de verwarming maar leggen de rugzak in de juiste mand achter de 

deur bij groep blauw. 

  

Koken, timmeren en tuinieren bij de kleuters 

De kookouders en tuin oma zijn van start gegaan, natuurlijk kunnen we nog extra hulp gebruiken. 

 Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met de klassenouders of juf Marjo en juf Tessa. 

 

 
 

Kleuter crea-ochtend Sinterklaas: 

We zoeken nog hulp voor deze activiteit, geef je op bij de klassenouders. 

Op dinsdagmorgen 2 december is de crea ochtend voor de kleuters.  

De uitleg is dinsdag 23 november om 15.15. 

Indien u op deze uitleg niet aanwezig kunt zijn,  

neem dan een week van te voren contact op met juf. Marjo (groep blauw). 

 

 

 



 

 
 

 

Zondag 1 november was de HoLaPress Jeugd Valkenloop.  

Dit jaar waren er 121 deelnemers. Ook jullie school had fanatieke lopers.  

Na het ophalen van de startnummers, is in het zonnetje een gezamenlijke warming-up op bekende muziek 

gegeven. Toen iedereen los was en de spieren lekker warm, gingen we met de bus naar de start.  

Bij de start konden de deelnemers niet wachten om te beginnen. Na 1 km finishte ze en stond onze honden 

mascotte ‘Avie’ al op ze te wachten. Er werden foto's gemaakt en hierna werden de prijzen uitgereikt.  

De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door basisschool St. Servatius.  

Met de 15 deelnemers van jullie school, behaalde jullie de tweede plaats. Complimenten aan hun inzet en goed 

gedaan! Na het lopen kon iedereen nagenieten op het springkussen of zich nog lekker laten schminken. Als 

organisatie vonden wij het een super dag!!! 

 

Bedankt voor de deelname en hopelijk tot volgend jaar op 6 

november 2016! En het belangrijkste:  

GA NIET STEEDS COMPUTEREN, OP DE TABLET OF TV KIJKEN, MAAR GA 

SPORTEN MET PLEZIER :-) 
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Afgelopen vrijdag heeft kinderyoga docent Paul Vrenken een yogales aan groep 1-2 verzorgd.  

Het was een hele leuke les waarin in- en ontspanning met een flinke dosis humor werden afgewisseld. 

Paul heeft het bordspel ontwikkeld. Het spel is nu helemaal klaar en is nu ook te koop! 

Wie zijn de makers? 

Paul Vrenken - kinderyogadocent - is de bedenker van het spel. Uitgeverij Milaboekjes heeft Paul geholpen met 

de vormgeving en realisatie van het spel.  

Onze missie met het kinderyogabordspel is om een kind op een speelse manier in zijn kracht te zetten. Het kind te 

ondersteunen met plezier, bewustzijn, geborgenheid en liefde. 

Waar kan je het bestellen? 

Het spel is verkrijgbaar via: 

www.kinderyogabordspel.nl  

Bestellen kan ook direct door te reageren op paul@kinderyogabordspel.nl  

Vanaf 14 november is het spel voor winkeliers ook verkrijgbaar bij het Centraal Boekhuis  



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

Wist je dat……     
Groep 1/2 geel 

• dat wij nou in de klas een digibord krijgen  

• toen was het de hele dag een rommel in de klas 

• wij blij zijn met het nieuwen digibord 

• sinterklaas in de spokige mist is gevaren  

• sinterklaas bijna in Nederland is 

 

groep 1/2 blauw 

• dat de stoomboot van sinterklaas kapot 

• de stoomboot op de rotsen was gelopen 

• we sinterklaas hebben geholpen 

• we een oplossing bedacht hadden 

• we deze naar sinterklaas hebben gemaild 

• alles nu weer goed is gekomen 

 

 groep 3 

• wij kennen al wat letter i, e, oo, ee, aa, ij, oe, r, v, d, s, p, t, n, b, k, m en z 

• met al die letters kunnen we veel woorden maken  

• daar zijn we trots op 

 

  groep 4  

• Madé en Evy K. weten wat rubber is 

• op woensdag gaan we gezellig samen met gr 3 

• als we goed werken, nog tijd hebben om de spelen 

• groep 4 voorleest aan de kleuters 

• onze juf ook lief en streng is 

• we hopen op veel pepernoten 

• we samen het sinterklaasjournaal kijken  

 

groep 5/6 

• Angelina op 1 november een broertje heeft gekregen ; Djaylano  

• Angelina op 11 november bij papa nóg een broertje heeft gekregen; Jason 

• dat groep 6 lootjes heeft getrokken  

• dat groep 5 dan 4 december bij groep 4 op bezoek komt 

• binnenkort boekbespreking gaan doen 

• we PowerPoint les hebben gehad van groep8 

 

groep 6/7 

• Glow is in Eindhoven te doen 

• groep 6/7 met brainboxen werkt 

• sint  onderweg is naar Nederland 

• groep6/7 bezig is met een project over ‘etenschap’  

• groep6/7 even vragen muur heeft  

• 17 nov schoen zetten  

• juf Renske mee doet met surprise 

• groep6/7 veel mag presenteren 

 

groep 8 

• we deze week adviesgesprekken hebben  

• we een bezoekje hebben gebracht aan de rooi pannen 

• we door lekkere pizza’s mochten maken  

• we surprise lootjes hebben getrokken 
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Binnenkort lanceren wij onze ouder-app 

De App heeft nog geen naam daarom is er een prijsvraag uitgeschreven. 

Bedenk jij de leukste naam? 

 

 



 

 
 

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Voor meer informatie en advies over positief opvoeden kun je 

terecht bij de partners van CJG Valkenswaard die Triple P opgeleid zijn: GGD, Zuidzorg en Lumens in de buurt. Kijk 

ook eens op www.positiefopvoeden.nl.  

Thema van deze keer: 

 

Cadeaus van liefde 

 

December is de tijd van cadeautjes kopen en geven. Veel ouders genieten van de stralende glimlach en 

enthousiaste uitroepen van hun kinderen als die hun geschenken uitpakken op sinterklaasavond of met de 

kerstdagen. 

Ouders geven hun kinderen cadeautjes uit liefde en willen graag hun wensen vervullen. Maar veel ouders kunnen 

zich niet veroorloven om het allerlaatste en nieuwste speelgoed te kopen. Bedenk op zo’n moment dat ouders 

hun kinderen elke dag ‘cadeautjes van liefde’ kunnen geven die de band tussen ouder en kind versterken. Die zijn 

belangrijker dan al het speelgoed bij elkaar! 

 

Hoe zien die bijzondere ‘cadeautjes’ eruit? 

Het ontwikkelen van een hechte band tussen ouders en kinderen begint met alledaagse dingen. Regelmatig even 

tijd vrijmaken voor je kind, al is het maar een paar minuten, kan veel betekenen. Deze zogenoemde quality time 

zit eerder in de kleine momenten van alledag dan in speciaal geplande activiteiten. Wanneer je kind naar je 

toekomt om iets te vertellen, te vragen of jou iets te laten zien, stop dan je bezigheden en besteed even tijd aan 

je kind. Een kort moment van aandacht is vaak genoeg voor een kind om weer verder te kunnen met waar hij mee 

bezig was. Deze momenten van betrokkenheid bij je kind, hoe kort ook, zijn van grote waarde. Je laat daarmee 

zien dat je geïnteresseerd bent in waar je kind mee bezig is of wat hij te vertellen heeft. Dat is goed voor het 

zelfvertrouwen van je kind. 

 

Korte momenten van echte aandacht, bieden je kind ook de kans om van alles te leren. Wanneer je de tijd neemt 

om met je kind te praten, helpt dat hem om gesprekken te leren voeren en zich in woorden uit te drukken. Je 

kunt kinderen ook leren luisteren door te vertellen wat je hebt meegemaakt en jouw ervaringen met je kind te 

delen. Bedenk: door aandacht te geven aan leuk en plezierig gedrag van je kind voorkom je dat kinderen op een 

vervelende manier om aandacht gaan vragen.   

 

Natuurlijk heeft speelgoed geven ook goede kanten. Vooral als het kinderen stimuleert om lekker bezig te zijn. 

Maar dit hoeven echt niet altijd de duurste cadeaus te zijn!  

 

Heb je behoefte aan aanvullende informatie of advies, dan kun je gratis terecht bij de partners van CJG 

Valkenswaard. Op www.cjgvalkenswaard.nl lees je hoe zij te vinden zijn. 

 

We wensen je alvast een gezellige decembermaand!  
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Aanmelden kinderuniversiteit 16 december                 

Vanaf aanstaande maandag kun je je aanmelden voor het kindercollege van 

woensdagmiddag 16 december (van 15:00-16:00). 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/wetenschap-voor-

scholieren/kinderuniversiteit/inschrijven/  

 

Het college zal worden gegeven door proffesor Jom Luiten van de faculteit Technische 

Natuurkunde en heet: "Licht, je weet niet wat je ziet!". 

 

Het college vindt plaats op de campus van de TU/e en voor de aanmeldingen geldt: 

vol=vol. 

  

  

  

Aanbod                             

Workshop Pret met je Skelet 

Workshop Elektro 

Workshop Mindstorms 

Workshop Expeditie Moendoes 

Workshop Industrial Design 

 Natuurkundecircus 

Techniekshow 

Ingenieursbureau op school 

Techniek Toernooi 

 

  

Werk maken van wetenschap- en techniektalentontwikkeling van uw leerlingen?  

Neem contact met ons op! Kijk op onze website voor meer informatie en blijf ook 

op de hoogte via Facebook! 

TU/e Junior is onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven en is er speciaal voor 

kinderen en jongeren. 

 

www.tue.nl/junior 

Facebook TU/e Junior 

          

Den Dolech 2, 5612 AZ 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


