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Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 15 februari  in te dienen bij Stans Peters, e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl.  Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 16 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,  Inspectiebezoek Maandag 25 en dinsdag 26 januari heeft de inspecteur van onderwijs onze school bezocht. De inspecteur heeft de klassen bezocht met een kijkwijzer.  Hij heeft gesproken met het team, de ouders en leerlingen.  Tenslotte is er gekeken naar de specifieke leerbehoeftes van leerlingen en hoe wij hier als school mee omgaan. Het officiële rapport is er nog niet, dit duurt ongeveer twee weken. Wat we wel met u kunnen delen is de beoordeling. Je kunt als school een onvoldoende / voldoende of goed scoren op onderstaande onderdelen. De scores van basisschool De Pionier:  Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten 1.1 Resultaten in kernvakken: Voldoende   Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 2.2 Zicht op ontwikkeling: Voldoende  2.3 Didactisch handelen: Voldoende  Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 3.2 Veiligheid: Goed  Kwaliteitsgebied 4: Kwaliteitszorg en ambitie 4.1 Evaluatie en verbetering: Voldoende 4.2 Kwaliteitscultuur: Goed  Zo een mooie beoordeling heeft De Pionier in jaren niet gehad. Daarom zijn wij heel trots dit u als ouders / verzorgers te mogen presenteren.  Als wij het officiële rapport hebben ontvangen, zullen wij het met u delen.  Met een vriendelijke groet, 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!!! 

  



KKKnnnoooeeetttdddaaaggg   
 Januari 2016 Beste ouders / verzorgers,                                                 We begrijpen dat er onduidelijkheid is m.b.t. de inhoud van de “Knoetdag” op woensdag. Daarom de volgende uitleg:  Het doel van deze dag: Dat leerlingen handelend bezig zijn met de doelen die volgens de planning aan bod komen in groep 1, 2, 3 en 4. Deze doelen halen we uit de methode. De leerkrachten maken hier zelf een les van. Deze manier van werken past heel mooi voor zowel de leerlingen als de leerkrachten in het proces “leren – leren”. Van en met elkaar leren! Bijvoorbeeld: groep 4 heeft het eerste half uur een taal-leesactiviteit met groep 1/2 onder begeleiding van ouders. We houden ons aan de planning van de lesstof in al deze groepen. We werken nu vanuit het doel en volgen niet zomaar de les uit het boek maar maken de les zelf met aandacht voor handelend bezig zijn.  Organisatie zonder juf Daisy: Groep 1: juf Els Groep 2: tot 10.00 uur juf Els                vanaf 10.00 uur juf Tessa  Groep 3; tot 10.00 uur juf Tessa                vanaf 10.00 uur 2/3 juf Tessa en 3/4 juf Encarnita Groep 4: juf Encarnita en vanaf 10.00 uur sluit groep 3 aan  Organisatie met juf Daisy: Groep 1: juf Els Groep 2: juf Daisy Groep 3: juf Tessa Groep 4: juf Encarnita  De start van de dag zonder juf Daisy: Groep 1: lokaal juf Els Groep 2: lokaal juf Els  Groep 3: lokaal groep 3 Groep 4: lokaal groep 4  De start van de dag met juf Daisy: Groep 1: lokaal juf Els Groep 2: lokaal juf Daisy Groep 3: lokaal groep 3 Groep 4: lokaal groep 4  De data wanneer juf Daisy aanwezig is, wordt weergegeven in het Spionneke. Als u nog vragen heeft, loop gerust even binnen.  Met een vriendelijke groet,  Juf Els Juf Daisy Juf Tessa Juf Encarnita  
 
 



KKKooonnniiinnngggsssssspppeeellleeennn 
Dit jaar vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats op 22 april.  Afgelopen jaren hebben wij dit op school gevierd. Dit jaar doen we het echter anders. 
 Dit jaar vieren we de Koningsspelen samen met alle basisscholen uit Valkenswaard.  De organisatie van deze gezamenlijke Koningsspelen is in handen van de Projectgroep Koningsspelen 2016.  Hierin zitten onder andere de sportconsulent van de Gemeente Valkenswaard en de Fontys. 
 De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op Sportpark Den Dries.  De spelen beginnen om half negen.  Het is de bedoeling dat de kinderen daar verzamelen en ook weer worden opgehaald.  Let op: de dag duurt tot 13.00 uur!!  In plaats van een Koningsontbijt zal er namelijk een Koningslunch zijn. Wij houden u in de komende Spionnekes op de hoogte.  Voor nu is belangrijk: Wat:             Koningsspelen Wanneer:    22 april Tijd:              8.30-13.00 uur Waar:           Sportpark Den Dries Voor wie:    alle kinderen van groep 1 t/m 8 Voor vragen kunt u terecht bij juffrouw Ine of juffrouw Els 
 
 
       Beste lezer,   In 2016 bestaat Theatergroep Kinderspel alweer 25 jaar. Dit willen we graag vieren met een gezellige familiemusical in de Sporthal van ’t Hazzo in Waalre. Deze wordt omgetoverd in een mooi Sprookjestheater met een betoverend Sprookjesplein.   De vrolijke jubileummusical heet ‘Carnaval Festival op Stelten’ en wordt opgevoerd op zaterdagavond 20 februari 2016 om 19.30 uur en zondagmiddag 21 februari 2016 om 14.30 uur. ‘Carnaval Festival op Stelten’ speelt zich af in de Efteling. De poppen die er staan, worden helemaal gestoord van de hele dag dezelfde riedel. Tijd dus om actie te ondernemen. Ze komen in opstand door te gaan staken. Het wordt een heel spektakel!  De musical wordt ondersteund met begeleiding van ons eigen combo, het leerlingenorkest van Harmonie de Volharding en de slagwerkgroep "The Rhythm Sticks". Ook dansgroep Blue Motion werkt aan deze productie mee.  Vóór en na de voorstelling is ons Sprookjesplein geopend, waar de kinderen kunnen meedoen aan sprookjesspelen en ze lekkere versnaperingen krijgen. Kaartjes kosten slechts  € 10,- per stuk, inclusief consumptie, lekkernijen en plezier.   Kaartjes zijn te bestellen op: www.theatergroepkinderspel.nl  Hartelijke groet, Nieky Van Vlerken,  PR-Medewerker Theatergroep Kinderspel. Telefoon 06-51554279 of mail  info@winxhr.nl 



 


