
 
 
 

   
ttt   SSSpppiiiooonnnnnneeekkkeee   
SSSpppeeeeeelllllleeeeeerrrccceeennntttrrruuummm   dddeee   PPPiiiooonnniiieeerrr   
NNNrrr...   111999   222000111555---222000111666   
 

KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 4 juli  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 5 juli 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, 
 
Groepsverdeling schooljaar 2016/2017  
 

Groep 1/2   Els en Marjo 

Groep 1/2   Daisy en Natasja 

Groep 3       Encarnita 

Groep 4       Ingrid en Tessa 

Groep 5       Ine en Ellen 

Groep 6/7   Renske 

Groep 7/8   Rob 

 
Speelplaats 

Deze week zal er een gedeelte van het fietsenhok worden afgebroken.  
Vervolgens plaatsen we een Pannakooi.  
Dit zijn de eerste stappen van de werkgroep speelplaats. 
Na de vakantie gaan we verder. 
Om de speelplaats zo volledig mogelijk te gebruiken en het overzicht goed te 
bewaren hebben we ervoor gekozen om de ingang voor de leerlingen aan de 
voorkant te openen. 
Hier staan nu ook de fietsenrekken.  
Wilt u met de buggy of een rolstoel naar binnen dan blijft de school natuurlijk 
toegankelijk via de speelplaats. 
We gaan er samen iets moois van maken voor de leerlingen van de school. 

 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
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NNNiiieeeuuuwwweee   cccllluuusssttteeerrr   dddiiirrreeecccttteeeuuurrr   
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Wij willen u op de hoogte brengen van de benoeming van de nieuwe clusterdirecteur op de school van uw 
kind(eren), mevrouw Nicole van Eert. Zij zal met ingang van het nieuwe schooljaar het clusterdirecteurschap op 
zich nemen van BS De Pionier en BS St. Servatius.  
De komende weken zal zij al kennis maken met beide scholen en wordt ze ingewerkt door de huidige directeur  
mevrouw Wilma Louwers. 
Fijn dat het gelukt is om samen voor de zomervakantie een nieuwe clusterdirecteur te presenteren.  
 
Wij wensen Nicole veel succes en werkplezier toe op beide scholen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter 
C.G.C.G. (Carlo) Segers MA 
College van Bestuur SKOzoK 

 

SSSccchhhoooooolllrrreeeiiisss   iiinnnfff ooorrrmmmaaatttiiieee   
Op dinsdag 28 juni gaan we met groep 1 t/m 7 weer op schoolreisje. 
Zoals bekend gaan we ook dit jaar weer met de bus naar Duinoord te Helvoirt. 
Een hele leuke speeltuin voor alle leeftijden. Er zijn verschillende veilige 
speelgelegenheden voor de jonge kinderen, zoals speelhuisjes, trapfietsjes, 
midgetgolf, springkussens en glijbanen. Voor de wat oudere kinderen is er o.a. 
laserschieten, rodelbaan, quads, trampolines en een klimbos die zullen zorgen voor 
de nodige uitdagingen. 
Wat het allemaal zeker speciaal zal gaan maken is dat we de gehele dag vrij kunnen 
eten en drinken. 
 
Waar op te letten: 

  Zorg dat uw kind gewoon op tijd op school is. 

  In de klas krijgen alle kinderen het pioniers T-shirt aan. 

  De bussen vertrekken om 09:00 uur vanaf de voorzijde van de school. 

  De dag is volledig verzorgd, eten en drinken hoeft dus niet mee. Wanneer u het zelf wenselijk  vindt dat 

uw kind iets niet eet of drinkt, bespreek dit dan even zelf met uw kind. 

  Mocht u ervoor kiezen om uw kind iets van een tas of rugzakje mee te geven, zorg dan dat deze voorzien 

is van naam en eventueel telefoonnummer. 

  Voor de onderbouw zullen we ook centrale eet en drinkmomenten plannen. 

  Houd rekening met de weersomstandigheden. ( denk hierbij aan bijv. insmeren) 

  Kinderen die groter dan 1.30 m zijn en gebruik willen maken van de klimbaan mogen geen slippers of 

sandalen dragen. Dus echt dichte schoenen. 

  We verwachten om ca. 16:45 weer  terug op school te zijn. 

  Om het ophalen van de kinderen het beste te kunnen regelen, zouden wij u als  ouder/verzorger willen 

vragen om binnen de schoolhekken aan de voorzijde van school te  wachten tot uw kind er is. Zij zullen 

vanuit de bus gevraagd worden u te ‘zoeken’ binnen de  schoolhekken. 

 
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij juf Tessa, juf Natasja en juf Encarnita of een van de klassenmoeders, 
Gunilde ( groep 1/2 geel), Mariëlle (groep4), Christel en Cindy ( groep 6/7) 
We hopen  natuurlijk op mooi weer en gaan er met z’n allen een fantastische dag van maken!!  



DDDeee   TTTyyypppeeetttuuuiiinnn   –––   tttyyypppeeecccuuurrrsssuuusss    

 
Betreft: Klassikale typecursus “De Typetuin” gaat weer van start!  
Hoe sneller u inschrijft, hoe hoger uw korting!  
 
Geachte ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8,  
 
Leren typen is tegenwoordig net zo belangrijk voor uw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar met tien 
vingers typen gaat niet vanzelf. Dat leert uw kind het beste via een bewezen methode, zoals De Typetuin.  
 
De voordelen van jong en goed leren typen 
Kinderen die al jong met tien vingers leren typen zijn in het voordeel. Zo typen ze uiteindelijk sneller dan kinderen 
die zichzelf (verkeerd) leren typen en er is minder kans op lichamelijke klachten door een verkeerde houding.  
Snel en foutloos typen levert bovendien tijdwinst op. Hierdoor hebben kinderen meer aandacht voor hun werk, 
iets wat de kwaliteit ten goede komt! 
Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met een pen.  
 
Ingrediënten om kinderen het snelst te leren typen 
In een groepje onder of na schooltijd, onder begeleiding van een professionele docent en in een speelse 
kindvriendelijke leeromgeving boekt ieder kind het snelste type-succes!  
De Typetuin combineerde deze ingrediënten tot de bewezen succesvolle klassikale methode! 
 

Startdatum: woensdag 5 oktober 2016  lestijd: 16:15 tot 17:15 uur 

Leslocatie: Basisschool De Pionier, Kromstraat 12 5554 NH VALKENSWAARD  

 

 8 lessen van een uur. De definitieve planning ontvangt u vlak voor de start 

 minimaal 5 keer per week thuis een kwartiertje online oefenen in De Typetuin 

 inclusief diploma of deelnemerscertificaat  

 inclusief alle lesmaterialen voor tijdens de les en thuis oefenen 

 uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie 

 diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )  

 

Hoe eerder u inschrijft, hoe hoger uw korting! 

De prijs voor de cursus bedraagt zonder korting € 170,00. 

U bepaalt zelf de hoogte van uw korting op deze prijs. Hoe eerder u inschrijft, hoe hoger uw korting!  

 

 voor 1 augustus €25,- korting met promocode “N2016“  

 Voor 20 september €12,50 korting met promocode “N2016“  

 Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken voor de 1e les.  

 

Inschrijven: 

Meld uw zoon/ dochter aan via www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor “klassikaal” en 
vul bij ”vind locatie in de buurt” de woonplaats in. Klik in het kaartje op de juiste locatie. Rechts verschijnt de 
cursus waarna u de rest van de inschrijving kunt doorlopen. Vergeet niet de promocode “N2016“ in te vullen!  
 
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via 
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag van 9 tot 12uur en van 13 tot 17uur.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van De Typetuin 
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