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 KKKooopppiiijjj   

Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 25 januari  in te dienen bij Stans Peters, e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl.  Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 26 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,  2016 Samen gaan we er weer een geweldig jaar van maken!  Studiedag, maandag 18 januari De leerlingen zijn vrij en de leerkrachten gaan naar school……………………. Het programma voor de leerkrachten is als volgt: 

- A+ leerlingen 
- Rapporten 
- Rekenen 
- Inspectie bezoek  Inspectiebezoek 25 en 26 januari Maandag 25 en dinsdag 26 januari komt inspecteur drs. B.J.Th.M. de Goei De Pionier bezoeken.  Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. We zullen u informeren zodra het rapport binnen is.  Met een vriendelijke groet, Wilma Louwers             



KKKllleeeuuuttteeerrrnnniiieeeuuuwwwsss   
 Nieuwe kinderen De volgende kinderen zijn pas nieuw: - groep blauw: Jaycee-lee Jacobs, Bente Marijnenen en  Daithi Hertroijs  - groep geel Scarlett Hertroijs   De eerste week in het nieuwe jaar starten we rustig. De 2e week starten we met het project "Kikker in de kou". Ondanks dat het hier in Nederland nog niet echt wil winteren, verwachten wij dat dat de komende weken wel zal gaan gebeuren. Het project  gaat over dieren in de winter hoe ze leven en welke winter eigenschappen ze hebben. Natuurlijk komen de leuke winter activiteiten ook ter sprake. Heel veel begrippen komen hierbij ter sprake. 
 
Over een paar weken starten wij in groep 1 en 2 ook met de kleutertoetsen   
 De komende weken zal er ook wel eens bezoek in de kleutergroepen komen. In verband met het Cross-over traject is er op dinsdag 12 en 26 januari vervanging in groep 1-2 geel.  Juf Tessa gaat een kijkje nemen op twee andere scholen.  Juf Daisy werkt op dinsdag 19 januari en Juf Tessa op donderdag 21 januari.  Op deze dag zullen er nog twee andere juffen een kijkje komen nemen. Maandag 11 januari komen in groep 1-2 blauw 2 juffen van een andere school kijken. Juf Marjo is al eens bij hun op bezoek geweest.   11 Jan mogen een paar kinderen weer aan de slag met onze 2 kookmoeders. Heeft u belangstelling om hierbij te helpen neem dan even contact met de juffen.   De timmer opa op dinsdag gaat binnenkort een voerplankje timmeren met wat kinderen en de  tuin oma zal binnenkort met wat kinderen iets gaan maken voor de vogels in de winter. Ook hier kunnen we altijd wat meer hulp gebruiken, neem hiervoor contact met de kleuterjuffen.  Er mag ook nog bij: van de opbrengst van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nieuwe boeken gekregen.  Voor het knutselen kunnen wij nog kleine closetrolletjes gebruiken.  SSSccchhhoooooollltttuuuiiinnn   

Wie kan ons helpen??  Bij de schooltuin staat een grote kastanje boom, die veel licht weg neemt uit de kleutergroepen, maar ook uit onze schooltuin. Wie wil ons helpen met het weg zagen van de onderste dikke takken van de boom. Het hout mag ook meteen afgevoerd worden.  Het zou fijn zijn als de vrijwilliger zelf een motorzaag heeft. Leo en Johan willen vast wel een handje helpen. Als u ons kan helpen of iemand weet neem dan even contact op met juf Marjo groep 1/2 (ma en di aanwezig)     
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Alle Striepers en Strieperinnekes van 4 tot en met 15 jaar kunnen op het Open Podium hun talenten tonen aan het publiek!!  Op 17 januari 2016 vindt het evenement alweer voor de 14e keer plaats.  Ook dit jaar weer op het grote podium in de Hofnar! Dus kun jij goed zingen, dansen, muziek maken, acteren of misschien zelfs tonpraoten is dit je kans!  Je kunt natuurlijk ook met zijn tweeën of in een groepje meedoen; er kan namelijk van alles op het podium in Striepersgat!  Word je helemaal enthousiast van programma’s als The Voice, X-factor of So you think you can dance en sta je graag in de spotlights? Pak je kans en doe mee!’  Alle deelnemers worden als echte sterren ontvangen in een heuse artiestenruimte alvorens ze  het podium betreden. Tussen de optredens door mogen we naar de muziek luisteren van dj Dyvodus  en mag iedereen op het podium komen dansen!  Je papa en mama, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zullen het geweldig vinden om naar je te komen kijken! Ze zijn (evt verkleed) van harte uitgenodigd om bij de Hofnar het Striepersgats talent te komen bewonderen. Alle deelnemers en jeugdige toeschouwers worden verwend met gratis ranja en wat lekkers.  Kijk dus eens in de verkleedkoffer op zolder, bedenk een leuke act en oefenen maar!   Ben jij al klaar voor het grote podium?  Aanmelden kan via: sop@striepersgat.nl  Zorg dat je aanmelding vóór woensdag 13 januari binnen is.   Mvg SOP (organisatie open podium Striepersgat)  

    



KKKiiinnndddeeerrrttthhheeeaaattteeerrr   Ze komen weer! 
   Simon en zusje Zo. 

 Op woensdag, 17 februari 2016 
 Dit keer met de theatervoorstelling: SUPERGRAAN 

 Als boer en bakkerin nemen ze de kinderen mee in het verhaal uit de bijbel over het zaad en de zaaier. Samen met de kinderen wordt er met muziek, liedjes, dans, actie en toneel gezocht naar de betekenis van dit prachtige verhaal.  In Theaterzaal “ de Belleman” Van 14.00 – 15.45 uur 
Entreekosten: € 3,50 
Leeftijd: 4 – 84 jaar  
Info: 0495 591405/040 2019906  Zie ook: www.simonenzo.nl  
Deze kindermiddag wordt mogelijk gemaakt door de gezamenlijke kerken in Valkenswaard. Organisatie ligt in de handen van WIK (Werkgroep Interkerkelijk Kindermiddag)    

      


