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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 1 februari  in te dienen bij Stans Peters, e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl.  Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 2 februari 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,  Veilig verkeer rond de school! Nogmaals willen wij een oproep doen aan alle ouders, oma’s en opa’s enz…………….. Parkeer uw auto in de parkeervakken en niet op de weg! Het is onoverzichtelijk en dus gevaarlijk voor alle leerlingen die de het schoolplein opgaan of verlaten. Ouders, spreek elkaar ook aan. Het gaat om de veiligheid van uw kind(eren)!!!!!!!!!!  Filmen en foto’s maken Foto’s maken mag maar filmen niet. Dit heeft te maken met de wet op de privacy. Met een mobiele telefoon kun je foto’s maken en filmen.  Het is niet aan de school om te controleren of u aan het filmen bent of foto’s maakt.  Maakt u toch een film dan zijn de consequenties voor u.  Met een vriendelijke groet,  Wilma Louwers  AAAaaannnmmmeeellldddeeennn   kkkllleeeuuuttteeerrrsss   sssccchhhoooooollljjjaaaaaarrr   222000111666---222000111777   
 Hebben jullie in het schooljaar 2016-2017 een feestje te vieren en dan wel voor een 4-jarige, laat de ouders dan deze jarige z.s.m. inschrijven op de basisschool! 
 Want alle inschrijvingen die wij als basisschool vóór april 2016 in ons systeem hebben staan, tellen mee voor onze formatie van het volgende schooljaar (2016-2017).   Dus aarzel niet en download een inschrijfformulier van onze site www.bs-de-pionier.nl (of haal het bij ons op school) en lever dit ingevuld én voorzien van een kopie van bewijs van sofinummer z.s.m. in t.a.v. Wilma Louwers! 
 



CCCaaarrrnnnaaavvvaaalll  

  carnaval agenda: 
 donderdag 4 februari:    rare haren/gekke hoedjes dag 
 vrijdag        5 februari:    carnaval tot 12.30 uur                                            Het carnavals-programma ziet er als volgt uit: 
 iedereen mag verkleed naar school komen 
 er wordt een heuse modeshow getoond met iedereen die mee wil doen. De Prins, Jeugdprins en de schoolprins zullen de show van commentaar voorzien. 
 daarna zijn er voor de groepen 1,2 en 3 spelletjes, dansen, schminken, tv etc. 
 de groepen 4 tot 8 hebben vorige week 2 keuzes gemaakt om een workshop te volgen; van cup cakes versieren, dansen, tafeltennis/voetbal toernooi tot filmclip maken. 
 om 11.45 uur  gaan we beginnen met de optocht door de wijk. 
 12.30 uur begint voor iedereen de vakantie!   Op gekke hoedjesdag/ harendag mogen alle kinderen van groep 1 tot en met 8 ‘s morgens met hun mooiste/gekste/lelijkste/raarste/gekste naar school komen.  Voorheen waren dit 2 dagen maar in verband met de Cito-toetsen houden we het alleen op donderdag.   We zijn nog op zoek naar een of meer geluidsinstallaties voor tijdens de optocht!!  U kunt zich hiervoor melden bij juf Els of juf Ellen.  De kinderen mogen géén zwaardjes, pistolen ect. meenemen.  Maar ook  mag er géén (spuit-)confetti of serpentines meegenomen worden, ook niet tijdens de optocht! Er wordt gezorgd voor eten en drinken voor de pauze.  We gaan er weer een gezellig feestje van maken!!  Alaaaaaaf!!! 

   



             Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. 
Kijk ook eens op www.positiefopvoeden.nl. Thema van deze keer: 

 
Angst bij kinderen 

 
Weet je nog hoe eng veel dingen leken toen je nog een kind was? Je moeder kwijtraken in een drukke winkel, in het donker wakker worden of Zwarte Piet? Dit artikel gaat over angsten bij kinderen en hoe je ermee kunt omgaan. 
 
Angst is je zorgen maken om wat er allemaal kan gebeuren of je direct bedreigd voelen door (mogelijk) gevaar. Kinderen die bang zijn, laten dat merken in hun gedrag. Ze kunnen gaan roepen, huilen, zich aan hun ouders vastklampen of het object van hun angst proberen te vermijden. 
 
Waarvoor zijn kinderen bang? 
Kinderen kunnen voor allerlei dingen bang zijn: voor de afvoer in bad, voor brand, inbrekers, oorlog of onweer. Naarmate kinderen ouder worden komt sociale angst (bang voor kritiek, mislukking, afwijzing enzovoort) vaker voor. De angsten die samenhangen met lichamelijke pijn of enge beesten nemen dan juist af. Angst kan soms nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen voorzichtig zijn in de buurt van een sloot, een hond of vreemde mensen. Maar soms staat de angst niet in verhouding tot het werkelijke gevaar. Dan kan het een kind belemmeren in zijn dagelijkse functioneren. Als de angst zich heeft ontwikkeld tot een fobie, kunt u het beste professionele hulp zoeken. 
 
Wat veroorzaakt angst?  
Angsten en fobieën kunnen te maken hebben met de aanleg van een kind. Het ene kind reageert gevoeliger op bepaalde gebeurtenissen dan het andere. Angsten kunnen ook ontstaan door de confrontatie met de angstige reacties van anderen. Een oorzaak kan ook liggen in het feit dat kinderen veel aandacht krijgen als zij angstig zijn. Dat is bedoeld om kinderen gerust te stellen maar te veel aandacht kan de angst ongewild ook versterken.   
 
Omgaan met angst 
Praat met je kind over zijn angsten en neem ze serieus ook al vind jij het onzin. Blijf rustig en praat over situaties waarbij je zelf bang was. Vertel hoe je daarmee omging en hoe je de angst overwon. Geef het goede voorbeeld en houd je eigen angst onder controle. Leer je kind een aantal basisvaardigheden om met een angstige situatie om te gaan. Bijvoorbeeld diep ademhalen, dan spieren ontspannen, en denken aan iets leuks. Leer een kind om zichzelf moed inpraten, bijvoorbeeld: ‘Het is maar een sprinkhaan, die doet niks’. 
 
Leren omgaan met angsten kan ook betekenen dat je kinderen geleidelijk confronteert met een voorwerp of situatie die hen bang maakt. Doe dit altijd in kleine stapjes. Het kan tijd kosten om angsten te leren overwinnen. Met geduld, oefenen en veel prijzen bij elke kleine stap vooruit, zullen kinderen het vertrouwen ontwikkelen dat nodig is om volwassen te worden. Als ouders te veel bescherming bieden kan dat de angst bij kinderen aanmoedigen. Zorg dat je niet meegaat in het vermijdingsgedrag van je kind. Praat erover en steun je kind om dingen te proberen. Soms kan het goede voorbeeldgedrag van andere kinderen een kind over zijn angst heen helpen.  
 Wanneer kinderen angstig blijven, vraag dan om aanvullende informatie of advies bij de partners van CJG Valkenswaard. Op www.cjgvalkenswaard.nl lees je hoe zij te vinden zijn. 


