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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 14 december in te dienen bij Stans Peters, 

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

 

Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 15 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, 

 

Voedselbank 

Woensdag 9 december aanstaande staat er een mand in de hal van de school voor de voedselbank. 

Geheel vrijblijvend kunt u hier  levensmiddelen in leggen om zo dorpsbewoners die het niet zo breed hebben toch 

iets extra’s te geven voor de kerstdagen. 

 

Sint op school 

Vrijdag 4 december bezoekt Sint met zijn Pieten onze school.  

We gaan er samen voor alle kinderen een heel gezellig feest van maken. 

 

Continurooster 

Donderdag 17 december is er een continurooster op school. 

Alle kinderen eten op school (info volgt nog) en zijn om 14.15 uit. 

Dit i.v.m. de kerstviering die start om 17.00.  

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 
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Beste ouders, 

 

Donderdag 10 én donderdag 17 december 2015 zullen de stoplichten 

niet werken op de kruising Luikerweg – Dommelseweg. Dit i.v.m. de 

ijsbaan die op de markt staat waardoor de weekmarkt verschuift naar de 

straat. Wellicht is het een idee om uw kinderen even te helpen met het 

oversteken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Oudervereniging De Pionier 
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Uitnodiging 

     

      

Wij willen alle ouders, verzorgers, opa’s 

en oma’s uitnodigingen om 

donderdagmiddag  

3 december (15:15 uur) een kijkje in de 

hal van de school te komen nemen. Op het podium staan dan de prachtige 

surprises die de kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben gemaakt. Ze hebben 

hier veel tijd en energie in gestoken en het is leuk als anderen dit ook kunnen 

zien. Ze zijn natuurlijk enorm trots.                                       

Kijk, als u binnen bent, ook gerust eens rond naar de nieuwe versiering die in de hal is aangebracht. 

Een aantal creatieve ouders hebben de huisjes aan de balustrade gepimpt.  

      
 

Het resultaat is prachtig, hartelijk dank hiervoor. 

Oudervereniging De Pionier 
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Beste ouders, 

 

Vrijdag 4 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. 

Wij verzoeken u die dag uw kinderen bij school af te zetten. 

De leerkrachten zullen de kinderen opvangen.  

Het zou fijn zijn als u dan direct het schoolplein wilt verlaten 

om het overzicht te bewaren. De leerkrachten nemen de 

kinderen mee door de school naar de voorkant van de school 

waar de Sint aan zal komen. 

U mag gerust blijven kijken maar zou u dan zo vriendelijk 

willen zijn om aan de overkant van de straat te gaan 

(tegenover de hoofdingang van de school) staan zodat alle 

kinderen op het schoolplein de Sint aan kunnen zien komen.  

 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

De school is om 12:30 uur uit zoals gebruikelijk is op vrijdag. 

 

De Sintcommissie. 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 14 december gaan we van 13.15 uur tot 15.15 uur schaatsen op de 

schaatsbaan op de Markt in Valkenswaard. De kinderen vertrekken vanaf school en 

komen ook weer terug naar school. 

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer uitgenodigd om aan de Rabo 

KinderSchaatsWeken deel te nemen en we maken daar graag gebruik van! De 

Rabobank KinderSchaatsWeken worden mede mogelijk gemaakt door Rabobank De Kempen. 

 

Hulp gevraagd 

Nadat de kinderen hebben geschaatst, biedt de bank hen een beker warme chocomelk aan. Om deze uit te delen 

aan de kinderen, is er altijd een medewerker van de bank aanwezig. Omdat er vaak veel kinderen zijn, doen we 

graag een beroep op de ouders om te helpen bij het uitdelen. 

 

Tot slot 

Denkt u aan warme kleding zoals een goede jas, das, muts of handschoenen en uiteraard schaatsen? Op de 

ijsbaan kunnen schaatsen geleend worden, maar in de kleinere maten zijn er niet zoveel beschikbaar.  

U bent natuurlijk van harte welkom om onze schaats kunsten te komen bewonderen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team BS de Pionier 
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Beste ouders, 

 

Dit schooljaar alle scholen binnen SKOzoK met het programma Kurzweil 3000. Kurzweil is de beste 

dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk 

kunnen. Het programma biedt leerlingen met dyslexie extra ondersteuning bij lezen, schrijven, spelling, 

studeren en het maken van werkstukken. Hoe het programma deze ondersteuning biedt, willen we u graag 

laten zien op een informatieavond. 

Voor deze kinderen bestaat ook een thuisversie van het programma. Wat u hiervoor nodig hebt en aan 

welke eisen uw computer moet voldoen, wordt ook op deze avond besproken.   

 

Graag willen wij u voor deze avond uitnodigen. U kunt zelf een keuze maken uit de drie locaties waar deze 

informatie wordt gegeven. 

Dinsdag 26 jan. 2016:  BS De Schatkist 

    Korenbloem 2 

    6021LW Budel 

 

Woensdag 27jan. 2016:   BS De Zonnesteen 

    Papaverstraat 6 

    5571 HL Bergeijk 

 

Donderdag 28 jan. 2016 BS De Dorenhagen 

    Hertog Hendrikstraat 1 

    5552 KK Valkenswaard 

 

Aanvang van alle avonden: 19.30 uur 

U kunt zich voor 15 januari per mail aanmelden via mwillems@skozok.nl   

Geef aan met hoeveel personen u naar welke locatie komt. Dit in verband met de organisatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marinus Willems, Projectleider Kurzweil 3000 
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Juffrouw afwezig: 

Zoals jullie gemerkt hebben was juf Marjo 30 November niet in de kleutergroep. 

Dit kwam omdat ik deel nam aan een "Cross over" en een kijkje mocht nemen op een andere school bij andere 

SKOZOK collega's. Nu was ik in Westerhoven op basisschool "De Ster" in groep 5/6 

Maandag 14 december ga ik naar basisschool "De Christoffel"  groep 7 in Aalst en maandag 11 januari komen die 

juffen bij ons in groep blauw kijken. 

Voor ons als leerkrachten zijn dit zeer leerzame dagen, waar we veel kunnen leren van het onderwijs wat 

constant in ontwikkeling is.   Ook zien en ervaren we hoe we uw kind in het onderwijs het beste kunnen leiden en 

of begeleiden naar het eind van de basisschool 

 

Vriendelijke Groeten 

Juffrouw Marjo 

  

In groep 1/2 blauw en geel, hebben we nu een prima start gemaakt, met de timmer opa, tuin oma en kookouders 

op maandag of dinsdag. Als u nog denk hier wil ik ook bij helpen kunt u altijd contact opnemen met een van de 

juffen. 

Groep blauw is nog wel opzoek naar iemand die een mooie hoes voor over ons digibord kan maken. 

 

De laatste dag voor de kerstvakantie, gaan alle "luizenzakken" weer mee naar huis. Na de kerstvakantie mag 

iedereen ze weer gewassen mee terug brengen. 
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