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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 6 juni  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 7 juni 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, 
 
Vorige week vrijdag ontving u het bericht dat ik  m.i.v. het nieuwe schooljaar geen clusterdirecteur meer zal zijn 
van basisschool De Pionier en St. Servatius.  
Toen ik op basisschool De Pionier startte was er een duidelijke opdracht: snel het basisarrangement terug van de 
inspectie en vervolgens borgen zodat er een stevig fundament blijft staan waar we op verder kunnen bouwen. 
Deze opdracht is geslaagd! Dit heeft de inspecteur ook in zijn laatste bezoek aan onze school bevestigd.  
Voor mij persoonlijk is er nu nog weinig uitdaging. Ik ben niet het type directeur om op de school te passen. 
Het fundament wat er nu staat is door de leerkrachten en u als ouder neergezet.  
Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat dit door een andere directeur voortgezet kan worden.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Wilma Louwers 
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BBBeeerrriiiccchhhttt   vvvaaannnuuuiiittt   SSSkkkooozzzoookkk  

 
Beste ouders/verzorgers, 
  
In onderling overleg met de huidige clusterdirecteur is het besluit genomen dat mevrouw Wilma Louwers andere 
taken binnen onze organisatie op zich gaat nemen.  
Zij zal dan ook het clusterdirecteurschap van de Pionier en St. Servatius per 1 augustus a.s. beëindigen. 
We starten de werving voor een nieuwe clusterdirecteur direct op.  
Voor aanvang van de zomervakantie hopen we een nieuwe clusterdirecteur voor het cluster De Pionier en St. 
Servatius te kunnen benoemen.  
Wilma Louwers zal uiteraard zorgen voor een goede overdracht, essentieel om de ontwikkelingen waarvoor de 
scholen staan succesvol voort te zetten. 
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
Drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter 
C.G.C.G. (Carlo) Segers MA 
College van Bestuur SKOzoK 

 
P/a Besturenbureau Kempenland, 
Pastoor Jansenplein 21 
5504 BS Veldhoven   
 

MMMEEEIIIDDDEEENNN   EEENNN   TTTEEECCCHHHNNNIIIEEEKKK,,,   EEECCCHHHTTT   WWWEEELLL!!!   
 
Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig?  
Zit je op de basisschool in groep 7 of 8?  
Ben jij creatief?  
En lijkt het jou ook leuk om te werken met een 
figuurzaag,  schroevendraaier en bijvoorbeeld een 
soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 
Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem 
maken, leren hoe je badzout en shampoo maakt, of 
een zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal 
voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 
10. Van chemie tot en met zonnecellen, timmeren, 
zagen, solderen, boren en nog veel meer… Al deze 
skills kun je ontwikkelen in een gevarieerd programma 
onder begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard! 
 
Ben jij een nieuwsgierige 7e of 8e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op voor het seizoen 
2016/2017! Meer informatie is te vinden op: www.technika10valkenswaard.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, 
maar wacht niet VOL = VOL.  
 
Techniek is leuk! Ook voor meisjes! 


