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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 23 mei  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 24 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 en Meivakantie 
Na een leuke dag met de Koningsspelen, ook nog prijzen gewonnen!!!!! 
Vervolgens een meivakantie met weer om uit te rusten en daarna lekker buiten met het 
mooie weer. Al met al een fijne vakantie en nu weer van start! 
 
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 

mailto:infodepionier@skozok.nl


KKKooonnniiinnngggsssssspppeeellleeennn   
   

Op vrijdag 22 april waren de Koningsspelen 2016. Dit jaar was het een hele andere opzet dan voorgaande jaren, 
we hebben het samen gevierd met heel veel verschillende basisscholen uit Valkenswaard.  
 
De burgemeester heeft de Koningsspelen 
geopend en daarna hebben we met zijn 
allen gedanst en gezongen op het liedje 
Hupsakee. Vervolgens gingen alle 
groepen naar een eigen veld.  
 
Groep 1 en 2 hebben allerlei spelletjes 
gedaan zoals Koningsbal, eendjes vissen, 
voetballen en ringwerpen. 
Groep 3 en 4 hebben o.a. gehockeyd, 
blokjes voetbal gespeeld, muntjes 
geworpen en gehandbald.  
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben in 
groepen allerlei teamsporten gespeeld zoals voetballen, hockey, rugby en een quiz met renspel.   
 
Als afsluiting hebben we samen met alle kinderen en begeleiders op het veld geluncht.  
En werd onze jarige job (Juf Els werd deze dag 50 jaar) nog even in het zonnetje gezet. 
Op prijzen gebied waren we erg succesvol. We hadden drie 2e plaatsen behaald en we kregen een grote beker 
voor de meest originele uitdossing.   
 
Het was een super gezellige en  sportieve dag! En we willen ook alle ouders, opa's, oma's die mee hebben 
geholpen erg bedanken voor deze leuke dag! 
 
 

  

   
   
   



DDDeee   TTTyyypppeeetttuuuiiinnn   
Klassikale cursus De Typetuin in 2016/ 2017 
In het najaar, op woensdag 5 oktober 2016 om 16:15 uur, gaat op onze school de klassikale typecursus van  
De Typetuin (weer) van start. Na de meivakantie ontvangt u hier uitgebreide informatie over.  
Voor die ouders / verzorgers die wel alvast willen inschrijven, dat kan via www.typetuin.nl/aanmelden. 
Tot 1 augustus 2016 krijgt u met promotiecode -N2016- 25euro korting op de cursusprijs.  
De cursus is geschikt voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken 
voor de start van de cursus. 
 
Ik ga er van uit u hier voldoende mee ingelicht te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Irma Hommen, contactpersoon cursuslocaties 
 
De Typetuin| Success-Society 
Bosscheweg 46 
5056 KC Berkel-Enschot (NL) 
T: +31(0)13-5220579 
E: info@typetuin.nl 
W: www.typetuin.nl : www.success-society.nl 
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Wilt u een kind met Brandwonden helpen en tegelijkertijd extra geld genereren voor uw school? Dat kan! 
 
Hoe doen we dat? 
ZAAM plaatst gratis op uw school een kleding container waar mensen hun gebruikte kleding kunnen deponeren. 
Indien de container vol is, wordt deze leeggehaald en gewogen.  
U ontvangt een vergoeding per ingezamelde kilo’s. 
 
Wat zijn voor u  de voordelen? 

·       U helpt een Kind met Brandwonden 
·       U ontvangt direct een vergoeding zonder veel inspanning 
·       U geeft een 2de kans aan gebruikte kleding 
·       Samenwerken met ZAAM is maatschappelijk verantwoord ondernemen 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
mailto:%C2%A0info@typetuin.nl
http://www.typetuin.nl/?utm_source=other&utm_medium=email&utm_campaign=none
http://www.success-society.nl/
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Ben jij bijna 10, maar niet ouder dan 14 jaar en wil je ook graag 
een beetje beroemd worden? Dan biedt Theatergroep 
Kinderspel je nu een mooie kans. Maar weet je nog niet zeker of 
acteren, dansen of zingen iets voor jou is, meld je dan aan voor 
de workshops op woensdag 11 mei en woensdag 18 mei in 
Cultureel Centrum ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 in Aalst-Waalre. Beide 
keren van 18.30 tot 20.30 uur.  Deelname is gratis.  
 
Blijkt dat je het leuk vindt en dat je aanleg hebt om in de nieuwe 
musical-productie van Theatergroep Kinderspel te spelen 
(seizoen 2016-2017), dan kun je je inschrijven als speler en ga je 
na de zomervakantie beginnen aan je eerste repetities. In het voorjaar van 2017 wordt de musical opgevoerd en 
zien we je graag schitteren tussen je medespelers. 
 
Kijk voor informatie of aanmelding op: www.theatergroepkinderspel.nl 
 

VVVoooooorrrdddeeellliiiggg   VVVaaalllkkkeeennnssswwwaaaaaarrrddd   

   
Alweer bijna 2 jaar geleden heb ik vlak voor de zomervakantie alle scholen in Valkenswaard gebeld en gevraagd of 
ze een stukje over mijn website www.VoordeligValkenswaard.nl in hun nieuwsbrief wilden zetten.  
Op de website staan namelijk allemaal gratis en voordelige activiteiten in de regio, waardoor iedereen, ongeacht 
z’n bestedingsruimte, allerlei activiteiten kan doen; voor kinderen natuurlijk heel fijn in de vakantie.  
 
Recent is mijn website verbouwd door studenten van het Sint Lucas college in Eindhoven en hierdoor ziet de 
website er fris en modern uit.  
 
Met vriendelijke groet 
Melissa van Hooff    
www.VoordeligValkenswaard.nl  
 

http://www.theatergroepkinderspel.nl/
http://www.voordeligvalkenswaard.nl/
http://www.voordeligvalkenswaard.nl/


SSSoooccciiiaaallleee   vvvaaaaaarrrdddiiiggghhheeedddeeennn   ---   888   tttooottt   111222   jjjaaaaaarrr   
Thuis, op school, in een winkel of op straat, waar je ook bent, overal ontmoet je andere 
mensen. Meestal gaat contact maken vanzelf en leer je goed omgaan met jezelf en 
anderen. Dit noemen ze sociale vaardigheden. Je leert ze bijna vanzelf, maar niet iedereen 
vindt het altijd even gemakkelijk. Als je verlegen bent, met pesten te maken hebt of als je 
er moeite mee hebt om met anderen om te gaan, kun je daar onzeker of zenuwachtig van 
worden. 
Gelukkig kun je sociale vaardigheden leren. Dit kan door te luisteren naar jezelf, dus naar 
wat jij denkt en voelt. Als je dit kunt, kan je leren om dit te zeggen tegen anderen. Het kan 
helpen om je beter op je gemak te voelen, bijvoorbeeld bij de sportclub of op school. Lumens in de buurt helpt je 
hier bij door je een training aan te bieden waar je dit kunt leren! 

De training 
Het doel van de training is het vergroten van je zelfvertrouwen en het aanleren van sociale vaardigheden zoals: 

 (Oog)contact maken. 
 Luisteren. 
 Een gesprek voeren. 
 Laten zien wat je voelt. 
 Complimenten geven en krijgen. 
 Gevoelens herkennen en uiten. 
 Zelfvertrouwen 
 Omgaan met pesten 
 Kritiek geven en ontvangen 

Je geeft tijdens de training zelf aan wat je moeilijk vindt. Tijdens de training wordt hier dan in de groep over 
gepraat en ga je hiermee oefenen via opdrachten, rollenspel of (soms) huiswerkopdrachten. Je leert samen met 
en van anderen. 

Duur en frequentie 
Het hangt ervan af hoe groot de groep is, maar je kunt uitgaan van 8 tot 10 bijeenkomsten van een 1,5 uur. De 
training 'sociale vaardigheden 8 tot 12 jaar' is alleen bedoeld voor kinderen in die leeftijd. 

Actuele data en locaties 
 
8 bijeenkomsten, op dinsdagmiddag van 31 mei t/m 19 juli 2016  
Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard  

Meer informatie 
De training wordt gegeven voor kinderen wonend in Valkenswaard. 
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Lumens: 040-2193300. 
Of aanmelden via: 

 Lieke Daamen: l.daamen@lumenswerkt.nl, 06-51801013 

 Danielle Schmitz: d.clee@lumenswerkt.nl, 06-51800886 

 Esther Dijkstra: e.dijkstra@lumenswerkt.nl  

 aanmeldingenvalkenswaard@lumenswerkt.nl  
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mailto:d.clee@lumenswerkt.nl
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