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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 09 mei  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 10 mei 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. De leerlingen komen niet terug naar school na de lunch.  
 
Informatie avond  maandag 30 mei 2016 
Onderwerp: Mediawijsheid. 
Locatie: De school. 
Tijd: 19.30 – 21.00u 
Verzorgt door: Sanne Verrijt (GGD) en Marlon Korsten (jongerenwerker). 
 
Deze avond hebben we georganiseerd omdat u als ouders/verzorgers en wij als 
school wijs willen worden en blijven in deze digitale wereld waarin we leven. 
Met de tips die we krijgen kunnen we deze wijsheid door geven aan uw 
kind(eren) / onze leerlingen. 
Noteert u vast deze datum in uw agenda. Wij hopen u allen te begroeten. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De ouders / verzorgers van ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
zijn aanwezig met …..   (aantal personen)  op de Mediawijsheidavond op 30 mei 2016 
 
 
Handtekening ouder / verzorger…………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
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Beste ouder(s)/verzorger(s),    

 
Op vrijdag 22 april aanstaande staat de gezamenlijke  sportdag gepland in het 
kader van de Nationale Koningsspelen. 
 

Nog een keer alle praktische zaken op een rij: 

Wanneer:  Vrijdag 22 april 2016   
Tijdstip:  8.30 - 13.00 uur   
Wie:     Groepen 1 t/m 8 basisscholen gemeente Valkenswaard   
Locatie:   Sportpark Den Dries ( Let op: kinderen worden hier gebracht en gehaald door de ouders zelf!) 
 
Alle leerlingen ontvangen van de leerkracht een t-shirt en een petje van school. 
Deze moeten naderhand weer ingeleverd worden bij de leerkracht!  
De school draagt er zorg voor dat alles weer fris gewassen wordt. 
 
Wij wensen iedereen een sportieve en gezellige dag toe! 
 
De Koningsdagcommissie. 
 

VVVeeerrrjjjaaaaaarrrdddaaaggg   dddeee   NNNaaatttuuuuuurrrtttuuuiiinnn  

   

        

Een feestje! 

Beste ouders / verzorgers van peuters en kleuters, 

 

Op maandag 18 april gaan we de verjaardag van de Natuurtuin vieren. 

Vijf jaar lang hebben alle kinderen van brede school de Pionier in de Natuurtuin gespeeld, ontdekt, gezaaid, 
gezorgd en vooral heel veel genoten.  

Wij vinden het best bijzonder dat we zo’n prachtig stukje tuin bij de school hebben en daarom willen we graag 
even stil staan bij dit vijfjarige bestaan.  

Wat gaan we doen? 

Onder het motto “Als wij goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur ook goed voor ons” zullen kleuters en 
peuters op maandag 18 april gezamenlijk onze Natuurtuin een cadeautje geven. Bent u nieuwsgierig naar wat het 
is?  

Fijn, want we nodigen namelijk bij deze ook de ouders, opa’s en oma’s van harte uit om te komen kijken naar ons 
cadeau. U bent vanaf 11.00 uur welkom in de aula van de Pionier. De leden van de oudercommissies zullen u 
daar ontvangen met een kopje koffie of thee. De kinderen gaan met hun eigen groep naar de Natuurtuin en 
keren, na afloop, als groep weer terug naar hun eigen lokaal. 

 

Hartelijke groeten, 

Juffen kleuterklassen, dagverblijf en peuterspeelzaal 

 

P.S. Alle kinderen mogen op deze maandagochtend een appel meenemen naar school, dagverblijf of speelzaal. 

 
 



Beste pioniers, 
Dit voorjaar bestaat onze speelleertuin vijf jaar. Wat in 2011 ontstond uit een spontaan initiatief van enkele 
enthousiaste ouders uit de Kromstraat, aangevuld met gedreven leerkrachten en andere betrokken ouders, 
groeide letterlijk uit tot een klein paradijsje waar kinderen, leerkrachten en ouders konden zaaien, planten, 
poten, verzorgen, oogsten, proeven en eten. Spelend leren en –ontdekken zijn tot op de dag van vandaag heel 
belangrijke elementen in de speelleertuin van de Pionier. Van lieveheerbeestje tot Koninginnepages en van 
mieren en pieren tot bijen en wespen; heel veel kinderen maar ook ouders en leerkrachten hebben in de 
schoolleertuin nieuwe ervaringen opgedaan.     
  
Met veel plezier bezoeken de Pionierkinderen regelmatig de tuin om te spelen en te “tuinieren”.                                                                                                                                    
Want wat is er nou leuker dan van je zelfgeteelde aardappels samen met de juf of de meester heerlijke chips te 
bakken in de klas of uit een aardappel zelf een stempel met je eigen letter te snijden?                                                                                                                                                       
Of een stukje rauwe rabarber te proeven; eerst zonder suiker en later nog eens maar dan gelukkig wel met wat 
(bruine) suiker. 
 
Maar zoals voor alles geldt ook voor de speelleertuin: hebben is niet zozeer de kunst maar houden des te meer. 
Vanuit deze waarheid als een koe merken de  mensen die in de tuin meehelpen bij de begeleiding van de 
leerlingen en bij het nodige onderhoud momenteel nogal wat negatieve gevolgen. Het aantal mensen dat in het 
verleden regelmatig meehielp bij het noodzakelijke tuinwerk is de laatste tijd helaas fors verminderd en zo kon 
het gebeuren dat bij een van de zaterdagochtenden waar van tien tot twaalf in de tuin werd gewerkt en waar de 
hulp van ouders of vrijwilligers meer dan welkom zou zijn, niemand kwam opdagen en dan is er voor die enkeling 
die er wel was de lol er heel snel af.. 
Toch is de hulp van meerdere mensen dringend noodzakelijk; het voorjaar komt eraan, de speelleertuin is toe aan 
een voorjaars-schoonmaakbeurt en moet “plant- en zaaiklaar”worden gemaakt. Bovendien heeft de tuin 
afgelopen tijd nogal te maken gehad met vandalisme; het insectenhotel en de bamboepoort zijn ten prooi 
gevallen aan vernieling en de loofhut is kennelijk nogal intensief gebruikt en vertoont momenteel meerdere 
“toegangen”. Ook de klimboom en de evenwichtsbalk/-stam moeten worden vervangen; kortom, er is werk aan 
de winkel. 
 
Daarom deze oproep om assistentie bij de komende zaterdagen dat er in de tuin werkuurtjes worden gehouden. 
De eerstvolgende tuinwerkvoormiddag wordt gehouden op zaterdag 16 april a.s en duurt zoals gezegd van tien 
tot twaalf, kompleet met koffie en een koekje. We hebben tot nu toe nog altijd lekker weer gehad;  niemand 
heeft van het weer of van het werk een natte rug opgelopen! 
Dus beste (groot)ouders  graag tot ziens op de zestiende. 
 
P.s., gereedschap is op de Pionier aanwezig, maar als iemand de voorkeur geeft aan zijn eigen schop, schaar of 
schoffel, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.   
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Beste ouders en verzorgers,  
De enquête over de schoolfoto’s is gesloten. Er hebben 11 ouders gereageerd via 
ons emailadres. 8 Daarvan zien graag dat we dit jaar weer foto’s maken waar de 
kinderen in zijn geheel op staan. Wij als ouders van de oudervereniging sluiten 
ons hier graag bij aan. Ik ga contact opnemen met de schoolfotograaf om dit te 
bespreken. Tevens zal ik de vraag meenemen of we een keer een andere 
achtergrond kunnen gebruiken. 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Oudervereniging basisschool De Pionier 
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Gemeente Valkenswaard gaat kinderparticipatie op een andere manier vormgeven. Er wordt een voorziening 
ingesteld per 1 april door stichting Leergeld Valkenswaard e.o. (Leergeld), Jeugdsportfonds Brabant (JSF) en 
Jeugdcultuurfonds Brabant (JCF). Via deze voorziening kunnen kinderen en jongeren op minimumniveau 
financieel ondersteund worden bij culturele, school- en sportactiviteiten. De samenwerking gaat in ieder geval 
drie jaar duren. Tussentijds wordt regelmatig geëvalueerd. De gemeente stelt het kader vast en subsidieert.  
 
Fondsen 
Het Jeugdsportfonds Brabant is een fonds dat door gemeenten en derden wordt gevuld om kinderen die in 
armoede leven de gelegenheid te geven om deel te kunnen nemen aan sportieve activiteiten. Zo kunnen kinderen 
zich fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelen. De maximale bijdrage die een kind jaarlijks kan ontvangen uit dit 
fonds, is €225,-. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil de creativiteit van kinderen ontwikkelen door deelname aan 
culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles. Het fonds hanteert een vergelijkbare werkwijze als JSF met een 
maximum van € 450,- per kind per jaar.  
 
Vergoeding 
Leergeld biedt kinderen kansen om mee te doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij is ook 
intermediair voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en heeft toegang tot de systemen. Zij kunnen kinderen 
aanmelden voor een vergoeding voor sport- of culturele activiteiten. Een kind moet tussen de 4 en 18 jaar oud 
zijn en de ouders/ verzorgers moeten een maximaal inkomen hebben van 120% van de bijstandsnorm. De 
betaling loopt via het JSF en JCF. Zij maken het geld over naar de aanbieders en winkel, niet naar de ouders of het 
kind.  
 
Contact 
Leergeld is telefonisch bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 op tel.no.: 06-4300 5735. Het 
mailadres is: leergeldvalkenswaard@outlook.com  

 
Voordelen nieuwe samenwerking 
Er zitten veel voordelen aan deze nieuwe samenwerking. Voor inwoners is het prettig dat ze met één partij te 
maken hebben, namelijk stichting Leergeld. Door persoonlijke gesprekken bij inwoners thuis, krijgen gezinnen 
maatwerk. Ook gelden er ruimere toekenningscriteria waardoor kinderen toch geholpen worden die anders net 
buiten de boot vallen omdat ze niet aan de norm voldoen. Bovendien sluit het aan bij de ontwikkeling om 
inwoners en vrijwilligersorganisaties een grotere rol te geven en hen te faciliteren.    
 
Achtergrond 
De regeling kinderparticipatie wordt nu uitgevoerd door de Samenwerking A2-gemeenten (Werk en Inkomen). 
Door middel van de nieuwe uitgebreide samenwerking verwachten wij dat meer mensen van de geboden 
mogelijkheden gebruik zullen maken.   
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