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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 14 maart  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 15 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 
 

 

VVVoooooorrrwwwoooooorrrddd   

   
Beste ouders / verzorgers, 
 
Inspectie rapport 
Als bijlage is aan dit “Spionneke” het definitieve 
inspectierapport toegevoegd. 
De acties die hierin vernoemd staan zijn niet gemaakt door 
het bestuur, zoals vermeld maar door de school. 
Het rapport staat over 4 weken op de website van de 
inspectie. 
Heeft u nog vragen over het rapport, loopt u dan gerust 
binnen bij de leerkrachten of ondergetekende.  
Wij als team zijn trots op het rapport, hopelijk denkt u hier ook zo over! 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 

VVVoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg   “““HHHeeettt   mmmaaassskkkeeerrrmmmaaannnnnneeetttjjjeee”””  

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Dinsdag 8 maart a.s. gaan we in het kader van 
cultuuronderwijs met de groepen 4 t/m 8 naar de Hofnar om 
de voorstelling Het Maskermannetje te gaan zien.  
We vertrekken na de ochtendpauze en zijn rond de klok van 
twaalven terug. Het kan zijn dat Uw kind dus iets later is. 
 
Met vriendelijke groet juf Ine en juf Encarnita 
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HHHeeettt   bbbeeelllaaannnggg   vvvaaannn   ssspppeeellleeennn  

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op veel 

gebieden een fantastische vooruitgang, maar het heeft spijtig genoeg ook 

een keerzijde. 

Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar bewegen en 

spelen wordt belemmerd door de aanwezigheid van tv en computer. 

 

Het is belangrijk dat kinderen spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel 

bewegingservaring opdoen. Als kinderen voldoende bewegen en spelen,  

leren ze allerlei vaardigheden die de kinderen weer nodig hebben om vlot 

te leren schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen, enz... 

 

Op school willen wij het spelen extra stimuleren door de pauzes en speeltijd 

voor de kinderen beter te benutten. Elke maand kiezen we een nieuw 

speelgoed van de maand, waarbij we speelgoed van ’vroeger’ een nieuw 

leven proberen in te blazen en kinderen het plezier terug te geven van oude 

vertrouwde spellen en materialen. We denken hierbij aan knikkeren, touwtje springen, hoepelen, een hinkelbaan, 

jongleren, etc.. 

Het is niet de bedoeling dat u als ouder speciaal naar de winkel moet gaan om deze spullen aan te schaffen, maar 

mocht uw kind het speelgoed wel hebben en mee mogen nemen dan vinden we dat natuurlijk heel fijn. 

 

In de maand maart willen we het jongleren centraal stellen. Jongleren kan met kleine (kaats)ballen, doekjes, 

ringen en voor de oudere kinderen misschien wel met kegels. 

De kinderen oefenen hierbij : 

- De samenwerking van de handen, deze moeten vlot kunnen samenwerken om de bal     

   goed te kunnen vangen en door  te geven. 

- Het vangen en gooien, dit wordt verder ontwikkeld. 

- De kinderen doen allerlei visuele vaardigheden op, trainen de ogen,  

   omdat de ogen van de kinderen de beweging van bijv. de  ringen moeten volgen. 

- Samenwerken, je kunt het jongleren ook met een vriend/vriendin doen. 

- Concentratie 

Al met al dus belangrijke vaardigheden die verder ontwikkeld worden. 

 

De kinderen mogen elke dag in de pauze oefenen ( natuurlijk ook thuis ), maar elke vrijdag mogen de kinderen 

hun vaardigheden laten zien. De laatste vrijdag van de maand houden we een competitie. Wie / welke klas kan 

zich kampioen jongleren noemen? 

 

Heeft u vragen / opmerkingen, we horen het graag. 

 

Namens het team, 

 

Tessa Kox en Natasja Vlassak 

 
 
 


