
   

 
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 29 februari in te dienen bij Stans Peters, e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl.  Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 1 maart 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  
 

Beste ouders / verzorgers,  Leerlingenraad We gaan een leerlingenraad starten op verzoek van ouders en leerlingen. Dit schooljaar gaan we verkiezingen organiseren.  De leerlingenraad bestaat uit 3 leerlingen van groep 7 en 3 leerlingen van groep 8, juffrouw Renske of juffrouw Wilma. We plannen volgend schooljaar gemiddeld 6 overleggen met de leerlingenraad onder schooltijd.  Deze komen in de schoolkalender. Alle leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. Vervolgens presenteren de kandidaten zich voor de groep. De groep kiest uiteindelijk 3 leerlingen voor de leerlingenraad. De leerkrachten van groep 7 en 8 begeleiden dit proces. Einde dit schooljaar hebben we een eerste overleg als leerlingenraad met als onderwerp:  wat is het doel van de leerlingenraad en hoe halen we de informatie in alle groepen. Je zit er nl. niet voor jezelf maar namens alle leerlingen van de school.     Afwezigheid juffrouw Marjo Binnenkort zal juffrouw Marjo een tijdje afwezig zijn i.v.m. een operatie aan haar knie.  Deze periode zal er een vaste vervangster zijn. De ouders van de groep zijn geïnformeerd middels een brief.  Met een vriendelijke groet,  Wilma Louwers     



 
 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! 
    

Herfstvakantie:  24 oktober t/m 28 oktober 2016  
Kerstvakantie:  26 december t/m 6 januari 2017  
Carnavalsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2017  
2e Paasdag:  17 april 2017  
Koningsdag:  27 april (in meivakantie)  
Meivakantie:  24 april t/m 5 mei 2017  
Bevrijdingsdag:  5 mei (in meivakantie)  
Hemelvaartsdag:  25 t/m 26 mei 2017  
2e Pinksterdag:  5 juni 2017  
Zomervakantie:  17 juli t/m 25 augustus 2017  Studiedagen staan nog niet in dit rooster, deze worden later ingepland en komen in de kalender te staan van het nieuwe schooljaar. 
 

 



 Iedereen zag er op vrijdag met carnaval weer mooi verkleed uit. De ochtend begon met een bezoek van de Prins, de Adjudant, de Jeugdprins en de Dansmariekes van Striepersgat met heel hun gevolg. De sleutel werd overhandigd aan de 3 Koningen, Jorrit, Sabe en Sem. Vervolgens heeft de Jeugdprins de leukst verklede jongen en het mooist verklede meisje  (Teun en Pleun)  onderscheiden.  Tussendoor hebben de kinderen gehost en gedanst met Alex de Leeuw en SpongeBob. 

 

 Vervolgens stortte iedereen zich op allerlei workshops, zoals schminken, dansen, (cup)cakes versieren, knutselen, online gamen, spelletjes spelen en nog veel meer. Ook is er door een aantal leerlingen een leuk filmpje gemaakt dat te zien is op YouTube: Carnaval de Pionier 2016. 

 Rond half 12 maakten we ons klaar voor een gezellige optocht door de Wijk.  Ondanks een paar druppels bij de optocht is het een zeer geslaagde carnavalsochtend geweest. We willen daarom ook alle hulpouders en zeker ook de oud-leerlingen van harte bedanken voor deze leuke ochtend!                                         De Carnavalscommissie 



  

MUZIEK EN  BEWEGING 

  

  
Algemene informatie   
Swingend, vrolijk en bovenal speels: dat is de cursus Muziek en  Beweging.  In 10 wekelijkse lessen   ga je in een groep van maximaal 1 2   
kinderen  in de leeftijd 4 tot 6 jaar  op een muzikale en speelse  ontdekkingstocht. Tijdens deze reis beleef je allerlei avonturen die met  klanken en muziek te maken hebben: lekker zingen, veel bewegen, zelf  muziek maken en luisteren naar muziek. Je  houdt van bewegen en  daarmee leer je heel goed reageren op klanken en muziek. Dat kun je  later mooi gebruiken als je een instrument gaat bespelen !     
Cursusinformatie   
Start           :   12  april  2016   
Lesdag     : dinsdag                           
Lestijd   :   15.45   –   16.3 0   uur   
Kosten   :  € 79, -   voor 10 lessen   
Docent   :   Rosalyn de Groot       
Inschrijven   
Is e en muzikale en speelse ontdekkingsreis vol  avonturen met klanken en  muziek ook iets voor jouw kind?  Inschrijven voor deze cursus kan bij de  balie van het CMD (040)  208 35   91   of  middels een inschrijfformulier op  onze website  www.centrumvoormuziekendans.nl       

  CentrumvoorMuziekenDans   
  @ _Valkenswaard     

Bezoek onze website  www.centrumvoormuziekendans.nl      



 Vernieuwde website Jeugdbieb.nl Paterswolde/Oss, 4 februari 2016 - Onlangs is de website van Jeugdbieb compleet vernieuwd. Kinderen kunnen via computer, tablet of smartphone op de website Jeugdbieb.nl betrouwbare informatie vinden. Jeugdbieb biedt actuele informatie over alles wat kinderen interesseert en bezighoudt. Geschikt voor gebruik op school en reuzehandig bij het maken van werkstukken en presentaties. Ontdek het nieuwe Jeugdbieb via www.jeugdbieb.nl.  Jeugdbieb is veilig Jeugdbieb biedt al 15 jaar lang betrouwbare en actuele informatie. De website geeft kinderen op een verantwoorde manier toegang tot nieuws en actualiteiten, informatieve websites, filmpjes en apps. Onder 'verantwoord' verstaat Jeugdbieb informatie zonder reclame, ongewenste inhoud of dubieuze afbeeldingen. Ook moet de informatie passen bij de leeftijd van het kind.   De inhoud van Jeugdbieb wordt niet automatisch gegenereerd maar vóór plaatsing door de ervaren webredactie gescreend en beoordeeld.   Op de vernieuwde site is de zoekfunctie verbeterd, net als de mogelijkheid om te filteren op groep en dus op leeftijd (peuters, groep 1 t/m 8, iedereen). Nieuw is 'Mijn Lijstje' om informatie te bewaren of met anderen te delen.  Start bij Jeugdbieb Jeugdbieb is een goede start voor het zoeken naar informatie voor een presentatie of werkstuk. Zowel op school als thuis. Zoekwoorden helpen de kinderen om gericht te zoeken. Nieuwsgierig rondneuzen kan ook. Op Jeugdbieb valt genoeg te ontdekken! Kinderen vergroten zo spelenderwijs hun kennis over allerlei onderwerpen. Niet voor niets is het motto van Jeugdbieb 'Zoeken – vinden – weten'.   Leestips voor en door kinderen Jeugdbieb vindt ook leesbevordering belangrijk. De 'LeesTippers', een aantal leesgrage kinderen uit de groepen 5 t/m 8, schrijven voor Jeugdbieb recensies bij de nieuwste kinderboeken. De webredactie plaatst de leestips vervolgens op Jeugdbieb.nl.   Jeugdbieb op school Sinds begin 2015 werkt Jeugdbieb samen met Nieuwsbegrip. Wekelijks maakt Nieuwsbegrip actuele themalessen voor begrijpend lezen, rekenen en schrijven. Jeugdbieb verzorgt bijpassende lijstjes met leuke, geschikte boektitels en interessante websites.  Verder is Jeugdbieb geïntegreerd met schoolWise, de scholenportal van honderden schoolmediatheken in Nederland. Jeugdbieb.nl kunt u ook opnemen binnen de digitale leeromgeving (ELO) van uw school. De informatie van Jeugdbieb kunt u inzetten bij de diverse lessen in het basisonderwijs. Bij rekenen, taal en lezen maar ook bij wereldoriëntatie, wetenschap en techniek of de creatieve vakken.  



                Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma.  Kijk ook eens op www.positiefopvoeden.nl. Thema van deze keer:  Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren  De basis voor geluk en succes van kinderen op school, in hun relaties en in hun verdere leven wordt gelegd in de vroege kinderjaren. In elke ontwikkelingsfase, vanaf de babyleeftijd tot in de puberteit, hebben ouders de belangrijke taak om hun kinderen die vaardigheden te leren waarmee ze zichzelf kunnen ontplooien en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.  6 bouwstenen voor succes Er zijn zes belangrijke bouwstenen die bevorderen dat kinderen sociaal vaardig zijn en zelfvertrouwen ontwikkelen en ouder kunnen bij elke bouwsteen hun kind helpen die te vormen:  1. Respect tonen voor anderen Als ouder kun je je kind bijvoorbeeld leren om beleefd te zijn en op een vriendelijke toon iets te vragen. Ook kun je hem leren antwoord te geven, zelf dingen te zeggen, mee te werken en zich aan regels te houden. Kinderen die respectvol met andere kinderen en volwassenen omgaan kunnen vaak beter met hun omgeving opschieten.   2. Rekening houden met anderen Kinderen kunnen beter omgaan met leeftijdgenoten wanneer ze oog hebben voor de behoeften van anderen. Het gaat hierbij om vaardigheden als: luisteren naar anderen, om de beurt spelen, vragen wat de ander wil, even op je beurt wachten, aandacht hebben voor de gevoelens van andere mensen, andere mensen helpen, vriendelijk zijn en kleine karweitjes doen zonder dat erom wordt gevraagd, b.v. je vuile kleren in de wasmand gooien.  3. Communicatieve en sociale vaardigheden hebben Kinderen met goede communicatieve en sociale vaardigheden kunnen beter vrienden maken en houden. Ze hebben vaak ook minder ruzie en onenigheid met andere kinderen. Je kunt als ouder je kind helpen met het maken van vrienden door belangstelling te hebben voor zijn vrienden en hem de mogelijkheid te bieden ook thuis met vrienden te mogen zijn. Als je kind anderen pijn doet of pest, praat er dan over met je kind. Probeer te achterhalen wat de oorzaak van dit gedrag is en bedenk samen hoe je ermee om kunt gaan op een positievere manier.  4. Een positief zelfbeeld Kinderen met een positief zelfbeeld denken en geloven vooral goede dingen over zichzelf. Dat gebeurt eerder als ze vaak worden geprezen, als ze veel affectie en aandacht van hun ouders ontvangen en als hun prestaties en inspanningen worden gezien en erkend. Een positief zelfbeeld hangt ook samen met een opvoedingssituatie waarin sprake is van duidelijke grenzen en goede discipline. Dat zorgt voor veiligheid en voorspelbaarheid.  5. Problemen leren oplossen Ouders kunnen hun kind hierbij helpen door het kind te leren zijn eigen problemen op te lossen, positief te leren denken, het kind te leren reflecteren op zijn eigen handelen, het kind te leren zichzelf te ontspannen en hulp en steun te vragen als hij er niet alleen uit komt.   


