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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 11 april  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 12 april 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, 
 
Koningsspelen 22 april 2016 
Basisschool De Pionier zal het hele programma volgen op de gezamenlijke Valkenswaardse scholen sportdag / 
Koningsspelen. 
Dit betekent dat de kinderen later op school terug zullen zijn dan 12.30 omdat ze op het sportterrein nog samen 
lunchen. 
De leerkracht zal u tegen die tijd informeren over de aankomsttijd. 
 
Speelplaats werkgroep 
De school heeft geld gereserveerd voor het opknappen van de speelplaats. Wie wil hier als ouder in meedenken? 
Meld je aan door je naam en telefoonnummer te mailen naar infodepionier@skozok.nl  
Vervolgens neem ik (Wilma Louwers) contact met je op en maken we als werkgroep een  
1e afspraak. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
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VVVeeerrrkkkeeeeeerrrsssvvveeeiiillliiiggghhheeeiiiddd  

Dit is een bericht van een aantal bezorgde ouders aan alle ouders/verzorgers van 
kinderen op de Pionier. Graag uw aandacht voor dit bericht. 

Beste ouders/verzorgers,  

de verkeersveiligheid rondom de school mag (moet) beter en daar kan iedereen die 
zijn/haar kind(eren) naar school brengt aan bijdragen. 

Onze directrice Wilma Louwers heeft er al een aantal keren aandacht aan geschonken en ook de leerkrachten die 
surveilleren bij de poort spreken ouders er op aan. Toch blijven wij  ouders onze auto’s half op de stoep parkeren 
of op een plaats waar het onveilig wordt voor de kinderen. Waarom kunnen we onze auto’s niet parkeren in de 
parkeervakken en met ons kind aan de hand even een stukje lopen om hem/haar op het schoolplein af te zetten? 
In de Amundsenstraat, maar ook in de Scottstraat is volop plaats om te parkeren. Als ons kind oud genoeg is om 
zelf naar school te lopen kunnen we ook op één van die parkeerplaatsen even stoppen en loopt ons kind zelf naar 
school. Het op de weg stoppen om kinderen in/uit te laten stappen levert gevaarlijke situaties op voor andere 
kinderen, wellicht een klasgenootje van één van onze kinderen dat net aan komt fietsen. 

We moeten er niet aan denken dat er iets gebeurt met één van onze kinderen dat we zelf veroorzaakt hebben, 
terwijl we dat kind waarschijnlijk hartstikke goed kennen. Hoe zouden we ons dan voelen? 

Om die reden doen wij een dringend beroep op alle ouders van de Pionier: “houd rekening met elkaar”. Ook met 
de aanstaande bouw van de nieuwe flats zal het wegzetten van de auto en een stukje lopen noodzakelijk zijn; 
zeker wanneer daarmee onnodig groot of klein leed kan worden voorkomen. 

We rekenen op de medewerking van alle ouders! 

EEEnnnqqquuuêêêttteee   sssccchhhoooooolllfff oootttooogggrrraaaaaafff  

 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Het duurt nog wel even maar op 15 juni worden er weer schoolfoto’s gemaakt. 
Graag zouden wij van jullie horen waar jullie voorkeur naar uit gaat. 
Zouden jullie graag zien dat er weer portretfoto’s gemaakt worden van de kinderen of ziet u liever dat de 
kinderen in zijn geheel op de foto komen. 
Afgelopen jaar hebben we portretfoto’s gemaakt en het jaar ervoor stonden de kinderen er in het geheel op met 
blote voetjes. 

           

Portretfoto Foto waar de kinderen  
in het geheel op staan 

 

Als u uw voorkeur hierover wilt uitspreken stuur dan vóór 5 april een email naar ovdepionier@skozok.nl 

Wij zien uw reactie tegemoet.  
Oudervereniging basisschool De Pionier 
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