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KKKooopppiiijjj   

Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 11 januari in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 12 januari 2016 
 
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 
 
 

VVVoooooorrrwwwoooooorrrddd   

Beste ouders / verzorgers, 

 

Voedselbank 

Er staat 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. 

 

Continurooster 

Donderdag 17 december is er een continurooster op school. 

Alle kinderen eten op school en zijn om 14.15 uit. 

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

 

Laatste voorwoord 2015 

Laatste voorwoord voor dit jaar (2015) 

Het nieuwe jaar staat klaar (2016) 

Sint is weer naar Spanje 

Kerst komt binnen met kerstbomen en franje 

Wij wensen u allen alvast een fijne kerstvakantie 

Maandag 4 januari 2016, gaan we weer vol in actie 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

 



CCCrrreeeaaa   oooccchhhttteeennnddd   gggrrroooeeeppp   111///222   

Op dinsdagochtend 1 december hebben de kinderen uit Groep1/2 een leuke crea-

ochtend gehad.  

Er zijn weer hele leuke dingen gemaakt allemaal in het teken van Sinterklaas.  

Zo hebben ze een Pietendiploma behaald in de gymzaal, Taai Taai versierd, leuke 

smiley's gemaakt met Crea klei en mooie Pietenmutsen geknutseld. 

Het was een zeer gelaagde ochtend. Met heel veel fijne hulp van oma's, opa's en 

mama's!  

 

 
 

 

 

 

   

 

SSStttooopppllliiiccchhhttteeennn   LLLuuuiiikkkeeerrrwwweeeggg   ---   DDDooommmmmmeeelllssseeewwweeeggg   

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 

       

 

 

 

 

 

GGGeeevvvooonnndddeeennn   

Voor de poort van BS De Pionier is een tasje gevonden met daarin een nieuw T-shirt van Bobo. 

Wie deze verloren heeft kan zich melden bij Saskia Adriaans, moeder van Sjors (groep 1-2 Geel) en Tess (groep 4) 

   

   



 

 

 

 

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

Thema van deze keer: 

Online pesten 

 

Een paar jaar geleden kwam het pesten vooral voor op en rond het schoolplein. Maar nu gebeurt het ook door 

middel van telefoons, emails en sociale netwerken. Het kan moeilijk zijn voor zowel ouders als tieners om hier 

mee om te gaan. 

 

Zorg er voor dat je er bent voor je tiener, zodat je hem/haar kan helpen om met de mogelijke kwesties om te 

gaan. Raak niet in paniek en overdrijf niet door meteen alle manieren van communicatie, die juist zo belangrijk 

voor ze zijn zoals een computer of telefoon, bij ze weg te nemen. 

 

Probeer er achter te komen wat er precies aan de hand is en wat dit met je kind doet. Probeer te polsen wat hun 

emotionele reactie is. Wanneer het lijkt alsof het ze niet zoveel doet, hou dan de ontwikkelingen van de volgende 

dagen in de gaten. Het kan zijn dat ze zich niet meteen realiseren wat het effect kan zijn als gênante berichten 

worden doorgestuurd naar anderen. 

 

Als je kind verdrietig en duidelijk ongelukkig is, geef dan emotionele steun. Laat zien dat je om ze geeft en dat je 

er voor ze bent om te helpen. Waarschijnlijk komt het pesten van een medescholier of tiener. Informeer de 

school. Zij hebben een beleid om met pesten om te gaan. 

 

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. 

 

 

 


