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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 20 juni  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 21 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, 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het vakantierooster voor het schooljaar 2016/2017 inclusief de 
studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. 
Het schooljaar 2016/2017 heeft niet zoveel studiedagen voor de leerlingen als dit schooljaar. De vrije dagen met 
Hemelvaart vallen volgend schooljaar niet in de meivakantie, dus extra vakantie voor de leerlingen. 
De leerlingen maken volgend schooljaar 1 uur meer dan dit schooljaar.  
 
Groepsindeling schooljaar 2016/2017 
 
De groepsverdeling ziet er voor het schooljaar 2016/2017 als volgt uit: 
 

Groep 1/2    

Groep 1/2    

Groep 3   

Groep 4   

Groep 5   

Groep 6/7   

Groep 7/8   

 
Heeft u hier vragen over neem dan contact op met Wilma Louwers, de directeur.  
Dat is de plaats waar deze vragen binnen behoren te komen. Dus niet via leerkrachten of leerlingen! 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
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SSSccchhhoooooolllfffoootttooogggrrraaaaaafff  

 
Woensdag 15 juni a.s. komt de schoolfotograaf bij ons op school. 
We hebben de reacties uit de enquête doorgenomen met de fotograaf en 
we gaan weer leuke foto’s maken.   
      
Tevens is het dit jaar mogelijk om de foto’s digitaal te ontvangen.  
Hoe doe je dit?  
Je vermeld op de envelop, die je van de fotograaf ontvangt, je naam en 
adres en na betaling van € 19,50 ontvang je de foto’s digitaal. Dit bedrag is 
inclusief de papieren afdrukken. 
Deze mag je uit de envelop halen en houden. 

 

IIInnnttteeerrrnnneee   cccooonnntttaaaccctttpppeeerrrsssooonnneeennn  

 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt.  
In de schoolgids, hoofdstuk 9, staat informatie over de klachtenregeling.  
In deze regeling wordt gesproken over interne contactpersonen.  
 
Wie zijn we: 
Wij zijn Ine van Hout  (leerkracht) en Marjan Goevaers ( ouder) 
 
Wat doen we: 
Onze taak is om u én kinderen informatie te geven over de klachtenregeling; hoe de regeling werkt en welke 
stappen u kunt of moet zetten als u tegen een probleem aanloopt.  
De contactpersoon verwijst u door. Hij of zij bemiddelt niet.  
Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie 
waarbij de school is aangesloten.  
Natuurlijk zijn we ook een luisterend oor als u of het kind daar behoefte aan heeft. 
 
In geval van een probleem of klacht is hieronder kort weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden: 
Probleem  gesprek leerkracht  gesprek directeur overleg met de interne contactpersoon  inschakelen 
externe vertrouwenspersoon  indienen klacht bij de klachtencommissie. 
 
Hoe zijn we te bereiken: 
- Je kan ons (of 1 van ons) persoonlijk aanspreken op school 
- We zijn per mail te bereiken op:  

internecontactpersoondepionier@gmail.com 
ivanhout@skozok.nl 
goevaers@hotmail.com 

- We zijn telefonisch te bereiken: 
Ine ( ma-di-woe) op school (tel. 040 – 2070072) 
Marjan 040 – 787 47 45 

- In de bibliotheek/nis op de eerste verdieping staat een brievenbus. In deze brievenbus kunnen kinderen en 
ouders een briefje doen met hun probleem of klacht als ze het moeilijk vinden om ons via bovenstaande 
mogelijkheden te benaderen. Graag even naam en telefoonnummer vermelden zodat we je kunnen 
benaderen. Alleen de interne contactpersonen hebben een sleutel van deze brievenbus. Deze brievenbus zal 
met vaste regelmaat geleegd worden. 

 
Mocht u nadere informatie wensen dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ine van Hout en Marjan Goevaers 
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CCCeeennntttrrruuummm   vvvoooooorrr   mmmuuuzzziiieeekkk   eeennn   dddaaannnsss   
 
Open Lesweek 
In de week van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni 2016 is het mogelijk om 
lessen bij te wonen bij  
het Centrum voor Muziek en Dans (De Hofnar 14, 2e verdieping).  
U bent op deze dagen bij alle instrumenten van harte welkom tussen  
15.00 en 19.00 uur, op woensdag al vanaf 13.00 uur.  
 
U kunt vrij binnenlopen in de leslokalen. De lessen vinden wel gewoon doorgang. 
Indien u vragen heeft aan de docent, dan stellen we het op prijs als daardoor de les 
niet wordt opgehouden. Probeer in dat geval een afspraak te maken met de docent 
buiten de lestijd,  
of loop even langs de administratie zodat zij iets voor u kunnen regelen. 
 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de administratie op werkdagen van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (040)- 2083591. 
 
Heeft u nog geen prospectus? Vraag er naar bij de administratie. 
 
Veel kijk- en luisterplezier! 
 
Maandag: cello – gitaar – klein koper – kinderkoor – muzikale oriëntatie - piano - dans 
Dinsdag: blokfluit – dwarsfluit - gitaar - harp - klarinet(sax) – klein koper – muzikale oriëntatie –  
  piano(keyboard) – slagwerk 
Woensdag: band coaching - gitaar - keyboard - piano - saxofoon - viool – zang 
Donderdag: accordeon - gitaar – groot koper - klarinet – piano(keyboard) 
Vrijdag:  klarinet(sax) - gitaar - piano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 


