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KKKooopppiiijjj   
Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk maandag 18 juli  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op dinsdag 19 juli 2016, dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
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, 
 
Kennismaken met Nicole van eert 
Dinsdag 12 juli bent u uitgenodigd in de school om kennis te maken met de nieuwe directeur Nicole van Eert. 
Tussen 11.30 en 12.00 straat er een kopje koffie of thee voor u klaar. 
U bent allemaal van harte welkom. 
 
Verzamelen aan de voorkant van de school 
De fietsenrekken zijn verzet naar de kant van de schooltuin. 
Nu is de doorloop bij de poort een heel stuk rustiger, daardoor veiliger. 
U kunt als ouder op de speelplaats komen staan, zodat de stoep vrij blijft. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
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Afscheid juf Wilma en  

meester Pim 
 

 

Helaas moeten we aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen  
van juf Wilma en meester Pim. Beiden hebben elders een nieuwe  
uitdaging gevonden. We willen dit afscheid niet zomaar voorbij laten  
gaan. Daarom geven juf Wilma en meester Pim op  
woensdag 13 juli een afscheidsfeestje. 

 
’s Morgens om half negen ontvangen we juf Wilma en  
meester Pim samen met alle kinderen in de hal.  
Hierna gaan de kinderen van groep 5 tot en met 8 sporten.  
Op het schoolplein en op de handbalvelden staan  
diverse sportmaterialen voor hen klaar.  
Onder leiding van de leerkrachten kan er naar hartenlust 
gesport worden.  
De kinderen kiezen zelf een sport, ze blijven dus niet  
noodzakelijk bij de kinderen van hun groep.  

 
De kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan gezelschapsspelletjes doen.  
Ook deze groepen spelen door elkaar heen.  
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf gezelschapsspelletjes 
meenemen (ook de kinderen van groep 5 tot en met 8).  
Let op met kleine onderdelen: deze raken snel kwijt!  

 
Van kwart over tien tot kwart voor elf is er een pauze;  
de kinderen nemen zelf eten en drinken mee. 

 
Na de pauze gaan de groepen 5 tot en met 8 gezelschapsspelletjes doen  
en de groepen 1 tot en met sporten op het schoolplein  
(deze kinderen gaan niet naar de handbalvelden). 

 
Vanaf twaalf uur zijn ook de ouders welkom om juf Wilma  
en meester Pim een handje te komen schudden.  

 
Om kwart over twaalf verzamelen we allemaal in de hal  
en zwaaien we met z’n allen de juf en meester uit.  
Om half een is de school uit! 

 
De kinderen mogen in sportkleding komen  
maar dit is niet noodzakelijk.  
Als ze maar kleding aanhebben waarin ze goed kunnen bewegen 
(GEEN TEEENSLIPPERS). 

 

 

 

   
   



IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiieee   ooovvveeerrr   WWWeeettt   wwweeerrrkkk   eeennn   zzzeeekkkeeerrrhhheeeiiiddd   
Landelijke wetgeving in het kader van de Wet werk en 
zekerheid heeft ook zijn impact op het  primair onderwijs 
omdat tijdelijke leerkrachten (vervangers) beperkt worden in 
het aantal contracten dat zij mogen invullen voordat er 
verplichtingen ontstaan. Dit wordt een ketenbepaling 
genoemd. Uiteraard willen wij als organisatie bij afwezigheid 
van een vaste leerkracht een gekwalificeerde vervanger voor 
de groep hebben staan zodat wij goede onderwijskwaliteit 
kunnen blijven bieden.  
 
Er is hard gelobbyd door ouders, leerkrachten, directeuren en 
schoolbesturen om voor het primair onderwijs een uitzondering te maken in Den Haag. Helaas heeft dit niet tot 
een uitzondering voor het primair onderwijs geleid. In de meivakantie is er binnen onze sector een compromis 
bereikt van werkgever- en werknemersorganisaties waarin een zeer kleine verruiming van de ketenbepaling is 
afgesproken. Dit is per 1 juli 2016 geformaliseerd in de cao-PO. 
 
Ondanks deze onzekerheden hebben wij als SKOzoK direct gehandeld en hebben wij een groot aantal vervangers 
aan onze organisatie verbonden door een contract, waarmee naast de langdurige vervangingen, ook de kort 
tijdelijke vervangingen ingevuld kunnen worden. Doel hiervan is het waarborgen van de kwaliteit en de 
continuïteit voor de groepen van onze scholen.  
Daarnaast zal er ook op schoolniveau binnen teams gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om teamleden 
zo min mogelijk “uit de groep” te laten zijn en vervangingen door collega’s te laten plaatsvinden. Zo proberen we 
gezamenlijk om goed onderwijs te verzorgen aan onze kinderen.  
 
Helaas kan het in pieken voorkomen dat we dit niet altijd geregeld krijgen. Op dat moment kan er een 
noodmaatregel, zoals het samenvoegen van groepen of het naar huis sturen van een groep, aan de orde zijn.  
We gaan alles op alles zetten om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
 
 

BBBrrraaabbbaaannntttsss   SSStttrrriiipppssspppeeekkktttaaakkkeeelll   

                        
 
Jaarlijkse teken- en kleurwedstrijd Brabants Stripspektakel !  
 
Doe dit jaar ook weer mee en win een stripboekenpakket op het 31e Brabants Stripspektakel in Veldhoven!  
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs! Download het wedstrijdformulier op de website van het Brabants 
Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de kassa op 3 en 4 september ! Jij mag dan gratis naar binnen EN 
je krijgt een leuke striptas (zolang de voorraad strekt) .  
Behalve een speciale kinderhoek met allerlei activiteiten, zijn er ook veel flipperkasten, springkussen en lopen er 
allerlei bekende stripfiguren rond waar je mee op de foto kunt! 
 
Het is in het laatste weekend vóór de school weer begint, dus een leuke afsluiting van de zomervakantie! 
Meer informatie en de wedstrijdformulieren kun je vinden op http://brabantsstripspektakel.com/school/  

                                                                                    

http://brabantsstripspektakel.com/school/


 
Met vriendelijke stripgroet, 
Patrick van Gelder en Herman Savenije, organisatie Brabants Stripspektakel 
Mail ons: brabantsstripspektakel@gmail.com    of kijk op onze website  www.brabantsstripspektakel.nl  
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Om het éénjarig bestaan te vieren wordt aan de basischoolleerlingen een gratis filmmiddag aangeboden in de 
theaterzaal van de Hofnar. Woensdagmiddag 20 juli.  
 
De Speel-O-Theek werd vorig jaar 24 juli door wethouder Tindemans officieel geopend. In de Karel Mollenstraat 
Zuid biedt S.A. Pasha vanaf dat moment de Valkenswaardse kinderen een winkel vol spelmateriaal aan. De Speel-
O-Theek is tot aan de nok gevuld met speelgoed. 
 
Alle kinderen zijn er welkom. De Speel-O-Theek is een uitkomst voor met name kinderen uit de gezinnen die niet 
zoveel speelgoed hebben. Onder het motto ‘Samen spelen, Samen delen’ kunnen kinderen die een overvloed aan 
speelgoed hebben dit voor hergebruik afgeven. 
 
De kinderen mogen het speelgoed mee naar huis nemen om er twee weken mee te spelen, om het daarna weer 
terug te brengen. De openingstijden van de Speel-O-Theek is woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur en op zaterdag van 12.30 tot 15.30 uur. Je kunt zo binnenlopen en vrijblijvend de mogelijkheden bekijken. 
 
‘Er mogen best nog meer kinderen komen’ aldus de heer Pasha ‘er is plaats en materiaal genoeg. Om te 
onderstrepen dat de Speel-O-Theek lekker loopt wil ik dat met de kinderen vieren.’ Met hulp van vrijwilligers en 
van instanties en steun van lokale ondernemers en schenkingen kan de heer Pasha de kinderen een filmmiddag 
aanbieden. Dat wordt: woensdagmiddag: 20 juli.  
Mede dank zij de medewerking van de Hofnar kan er in de theaterzaal tweemaal een film vertoond worden. Een 
verrassingsfilm voor kinderen tot acht jaar en daarna een andere verrassingsfilm voor kinderen boven de acht. 
Hun begeleiders mogen meekijken. De gezinnen met kinderen in beide leeftijdsgroepen kunnen in overleg hun 
keus maken. Een geweldige happening; aangekleed met een drankje en een hapje! 
 
Aanmelden voor 10 juli. Omdat de toegang vrij is wordt vooraanmelding gebruikt om alles in goede banen te 
leiden. Meld je aan voor één van beide films. Dat kan via de website van de Speel-O-Theek 
www.speelotheekvalkenswaard.nl  of met een mailtje info@speelotheekvalkenswaard.nl Vergeet niet het aantal 
kinderen per film te vermelden.    
De film voor de jongsten is op 20 juli van 13.30-15.00 uur en de tweede van 15.30-17.00 uur.  
 

Speel-O-Theek 
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