
 
 
 

 

Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk woensdag 12 oktober  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 13 oktober 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 
 

 

 
Beste ouders,  
We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een heerlijke ontspannen vakantie. Voor mij was het een 
fijne vakantie waarin ik ook erg uitgekeken heb naar het moment om in dit cluster, op jullie school De Pionier te 
gaan starten als directeur.  
In deze nieuwsbrief de eerste informatie van dit schooljaar.  
 
Op de informatieavond van dinsdag 27 september a.s. kunt u kennismaken met alle leerkrachten van onze 
school. Op deze avond krijgt u informatie over het onderwijs aan úw kind. Heel praktische informatie over wat dít 
leerjaar zo anders maakt. Wát er dit schooljaar specifiek van uw kind wordt gevraagd. Wáár aan gewerkt gaat 
worden, welke ontwikkeling verwacht wordt. Als u daar van op de hoogte bent, kunnen we daar als school en 
ouders sámen in optrekken. De uitnodiging vindt u verderop in het Spionneke. 
 
Nieuwsbrief en Website/SKOZapp. 
Met de komst van de nieuwe website en vooral de SKOZapp, is er ook een 
verandering gekomen in de functie van het Spionneke. Waar voorheen het 
Spionneke ook een soort schoolagenda was met aankondiging van school- en 
groepsactiviteiten, zal deze functie veel meer komen te liggen bij de SKOZapp. Deze 
is namelijk directer en actueler omdat er via dit communicatiemiddel ieder moment 
van de dag berichten kunnen worden verzonden. De SKOZapp is namelijk vooral 
bedoeld voor directe en snelle aankondiging van activiteiten die direct bij de 
ontvanger binnenkomt. Voor hulpverzoeken, snelle berichtgeving en korte tekstjes 
met foto’s.  
Mocht u trouwens problemen ondervinden met de toegang tot de website en Skozapp kunt u het volgende doen: 
* een nieuw wachtwoord aanvragen via de website: Mijn kind(eren) > Wachtwoord vergeten.  
* een verzoek doen of probleem doen via de supportpagina van de website: 
https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem/ of via het vraagteken in SKOZapp  
Het Spionneke zal 1x per maand verschijnen voor bredere informatieverstrekking over ‘hoe we werken aan 
specifieke onderwijs gebieden’, ‘wat er zich zoal afspeelt binnen de school en de groep’ en meer inhoudelijke 
informatie. . U ontvangt geen papieren schoolkalender 2016-2017. 
 
Ontruimingen 
Dit schooljaar hebben we 2 aangekondigde ontruimingen en wel op dinsdag 27 en donderdag 29 september 
2016.   Er zijn ook 2 onaangekondigde ontruimingen later dit schooljaar. 
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Groepsbezetting leerkrachten schooljaar 2016/2017 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 geel Marjo Gasseling Marjo Gasseling Els de With Els de With Els de With 

Groep 1/2 blauw Natasja Vlassak Natasja Vlassak Natasja Vlassak Daisy Paalvast Daisy Paalvast 

Groep 3 Encarnita de 
Hoog 

Encarnita de 
Hoog 

Encarnita de 
Hoog 

Encarnita de 
Hoog 

Ineke Roijmans 

Groep 4 Tessa Kox Tessa Kox Tessa Kox Meike Janssen Meike Janssen 

Groep 5 Ine van Hout Ine van Hout Ine van Hout Ellen Bulsink Ellen Bulsink 

Groep 6/7 Renske 
Hendrickx 

Renske 
Hendrickx 

Renske 
Hendrickx 

Renske 
Hendrickx 

Renske 
Hendrickx 

Groep 7/8 Rob Vervoort Rob Vervoort Rob Vervoort Rob Vervoort Steffi Ven 

 
Het School Ontwikkel Team bestaat uit Renske en Daisy. Zij hebben op woensdag om de week overleg. Ellen 
Bulsink zal op deze woensdagen de groep van Renske overnemen. 
 
Naast de leerkrachten zijn er verschillende stagiaires op onze school, bijvoorbeeld van de opleiding Pedagogiek en 
de opleiding Sport. 
 
Ingang van de school 
We verzamelen aan de voorkant van de school De fietsenrekken voor de kinderen staan de kant van de 
schooltuin. U kunt als ouder op de speelplaats komen staan, uw fiets kan aan de kant van de schoolwoningen 
geplaatst worden, zodat de stoep vrij blijft. Hierdoor is de doorloop bij de poort een heel stuk rustiger en 
daardoor veiliger.  
 
Voor uw agenda: 
studiedagen (kinderen zijn vrij): 
woensdag 16 november 
dinsdag 21 juni 
  
ouderavonden 
U kunt de onderstaande dinsdagen tussen 19.00-21.00 uur uitgenodigd worden voor een gesprek of zelf een 
oudergesprek aanvragen op de volgende momenten: 
4 oktober 
1 november 
6 december 
17 januari 
7 februari 
7 maart 
4 april 
16 mei 
6 juni 
4 juli 
Natuurlijk kan dit ook 's middags na schooltijd gepland worden. 
  
Tuin werkdagen 
za 17 sept 10.00-12.00 
woe 9 nov 13.00- 15.00 
za 12 nov 10.00-12.00 
woe 8 mrt 13.00- 15.00 
za 18 mrt 10.00-12.00 
za 15 april 10.00-12.00 
za 13 mei 10.00-12.00 
za 10 Juni 10.00-12.00 
za  8 juli 10.00-12.00 
 
 



rapporten 
De rapporten worden dit schooljaar uitgereikt op: 
vrijdag 25 november rapport 1 
vrijdag 17 maart rapport 2 
vrijdag 7 juli rapport 3 
 

Aanwezigheid directie 
Uw eerste aanspreekpunt is natuurlijk de groepsleerkracht van uw kind. Wanneer u mij wenst te spreken kunt u 
voor het raam van mijn kantoor zien wanneer ik aanwezig ben op De Pionier. 
 
Het team van De Pionier wenst alle leerlingen en ouders een heel fijn schooljaar toe! 
Met vriendelijke groeten, 
Nicole van Eert-Maas 
clusterdirecteur 
 

 



 

Mijn naam is Steffi van de Ven. Ik kom oorspronkelijk uit Eersel maar woon 
sinds anderhalf jaar samen in Bergeijk. Ik ben in 2013 afgestudeerd als 
leerkracht aan Hogeschool de Kempel. Sinds die tijd vervang ik voor 
onderwijsstichting Skozok. Op de vrijdagen sta ik in groep 7/8 van de Pionier. 
Mijn doel is om elk kind de kans te geven zichzelf op zijn/haar tempo en 
manier te laten ontwikkelen. Bovendien wil ik er de vrijdagen een leuke en 
gezellig dag van maken. Ik kijk erg uit naar de tijd in groep 7/8. Mocht u 
vragen en/of opmerkingen hebben mag u gerust binnen komen lopen. 

 

 

Hallo allemaal. 
 
Ik ben Meike Janssen en op donderdag en vrijdag vervang ik juf Ingrid in groep 4. 
Samen met mijn man Frits, zoontje Eric en kat Sofie woon ik sinds vijf jaar in 
Eindhoven. Zolang ik hier woon heb ik op verschillende scholen van Skozok 
vervangen. Buiten school ben ik vooral bezig met mijn zoontje en daarnaast vind ik 
het ook leuk om te lezen, dansen, knutselen en geocachen. 
Ik vind het erg leuk om dit jaar in groep 4 te mogen staan en wil er een leuke, 
gezellige en leerzame tijd van maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meike Janssen 
Leerkracht groep 4 Bs. De Pionier 

 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben juf Ineke. Dit schooljaar ga ik op vrijdagochtend vervangen in groep 3 
in plaats van juf Encarnita. 
Ik ben 35 jaar en heb vorig jaar mijn Pabo diploma gehaald. Hiervoor ben ik 
11 jaar doktersassistente geweest in Veldhoven. Nu werk ik in het weekend 
nog bij de Dokterspost in Valkenswaard. 
Ik woon in Bladel, ben vrijgezel en heb geen kinderen. 
Ik vind het erg leuk om op de Pionier aan de slag te gaan. Ik heb zin  om 
samen met de kinderen van dit schooljaar een leuk, leerzaam schooljaar te 
maken. 
 
Groetjes juf Ineke 

 
 Mijn naam is Anne, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Heeze. Sinds een paar 
weken ben ik gestart met de opleiding hbo pedagogiek in Eindhoven. Voor 
deze opleiding moet ik een dag in de week stage lopen bij een 
kinderdagverblijf of basisschool. Ik heb gekozen om stage te lopen bij 
basisschool De Pionier (in groep 5) omdat ik een hele fijne indruk kreeg bij 
de kennismaking met de basisschool. Het doel van mijn stage is om de 
theorie die ik op school leer, in de praktijk te brengen bij mijn stage. Dit zal 
inhouden dat ik onder andere lessen mee ondersteun en leerlingen die 
extra hulp nodig hebben help door middel van ze individueel of in een klein 
groepje te begeleiden. Ik kijk er heel erg naar uit om stage te lopen bij 
basisschool De Pionier!  
 
Anne Philippo  

 

 



 
Schooljaar 2016-2017 Overblijven Samen Eten 
 
Dit schooljaar zullen er wat regels veranderen bij het overblijven. 
Aanmelden moet voor 10.30 uur gebeuren! Via de telefoon 06-
47162799 door even een app, sms te sturen of te bellen. Mailen kan ook 
altijd depionier@tsosameneten.nl 
Als de kinderen niet zijn afgemeld voor het overblijven zal dit voortaan 
gewoon in rekening gebracht worden. Vergeet de kinderen ook niet aan 
te melden voor het overblijven. Kinderen die het zelf niet meer precies 
weten gaan dan naar huis lopen en weten wij dus niet dat ze bij het 
overblijven moeten zijn. En kan het schrikken als er niemand thuis is. 
 
We vragen u heel vriendelijk om geen snoep in de trommels te doen van de kinderen, maar de een gezonder 
alternatief. Door bv snack fruit of groenten een (peper)koekje, worstje enz.... 
Geef ze ook voldoende drinken mee. Het komt nog wel eens voor dat het drinken al op is tijdens het speelkwartier 
van s' morgens. 
 
De prijs van het overblijven zal vanaf dit schooljaar €2,20 uur zijn. 
 
Ook vragen wij bij de kleuters om reserve kleding mee te geven als een kleuter nog wel eens een “”plasfoutje” 
heeft. 
 
Ook zijn we op zoek naar overblijfkrachten. Op een aantal plekken als vast, maar zeker ook als inval!! Dus lijkt 
het je wat meld je via het telefoonnummer of het mailadres 
De tijd die je ermee kwijt bent is van 11.45 uur tot na de middagpauze. Je krijgt hier een vrijwilligersvergoeding 
voor. En je eigen (klein)kind  blijft gratis over. En je komt in een gezellig team terecht van vrijwilligers! 
 
Samen Eten 
Debby Spijkerman 
 

 

Start schooljaar bij het CMD 

 

En dan………, dan is die lange schoolvakantie bijna voorbij en begint het 

normale schoolleven weer. Net als op onze eigen school starten vanaf 

maandag 5 september starten ook de lessen weer bij het Centrum voor 

Muziek en Dans. Wist u dat het CMD voor kinderen een uitgebreid pakket 

voor muziek- en danslessen heeft?  

 

Basisschoolleerlingen kunnen hun eerste schreden op het muzikale pad 

zetten met de cursus Muzikale Oriëntatie, waarin ze kunnen kennismaken met 7 verschillende instrumenten. 

Vanaf jonge leeftijd kan er ook gestart worden met Piano Spelenderwijs, kindercello, kinderharp of kinderviool. 

Jonge muzikantjes die al goed weten wat ze willen, kunnen direct met een instrument aan de slag.  

 

Naast muzieklessen verzorgt het CMD ook diverse danscursussen voor basisschoolleerlingen: Met de kleuterdans 

kunnen kinderen vanaf 4/5 jaar beginnen met dansen. Kinderdans, Combidans, Modern Jazz en Klassiek ballet / 

Spitzen als ze al wat verder en ouder zijn. 

 

Interesse? Voor vragen, aanmelding proefles of een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met het Centrum 

voor Muziek en Dans, de Hofnar 14 in Valkenswaard, telefoon: 040 208 35 91. De CMD-administratie is bereikbaar 

op maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 17.30. Voor nadere informatie omtrent ons aanbod kunt u ook terecht op 

onze website www.centrumvoormuziekendans.nl.  

mailto:depionier@tsosameneten.nl
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Heb je zin om mee te doen? 

  

Waaraan:        Musical “Het Passiespel” 

Waarover:       Laatste dagen van het leven van Jezus 

Door wie:        Kinderen van 6 tot 14 jaar 

Wanneer:        14 april 2017, om 19.00 uur  (Goede Vrijdag) 

Waar:               Nicolaaskerk, Markt Valkenswaard 

Oefenen:         op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 

Vanaf:             januari 2017 (m.u.v. voorjaarsvakantie) 

  

Aanmelden en/of vragen:        

Wilma Dekkers tel. 040-2044753 

Karin van Lankveld tel. 040-2044633 

Of mail naar: het.passiespel@gmail.com 

Website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl/ 

Bellen mag ook: Maria Elshof : 0402041373 
 

 

Meer dan 30 verschillende sport- en cultuurklassen bij de Kids en Junior Academie! 
Kids Academie 
Het Sport4Kids programma gaat ook dit schooljaar weer van start. Maar dan onder een andere naam: Kids 
Academie! In de Kids Academie kunnen leerlingen van groep 3 tot en met 6 na schooltijd kiezen uit een breed 
sport en cultuuraanbod. Zoals: JUMP XL, So You Think You Can Dance, Game Design, Songwriting en nog veel 
meer! De lessen worden op dinsdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur op verschillende locaties aangeboden.  
Elk blok afgesloten bij het leukste en spannendste indoor speelparadijs van Nederland! Onder begeleiding van 
buurtsportcoaches van de gemeente mogen de kinderen een uurtje vrij spelen bij Monkey Town in Valkenswaard!  
Meer informatie vindt u op onze website www.valkenswaard.nl/sport. 
 
Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur  
Ook voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 is er genoeg te doen na school! Er zijn maar liefst 20 verschillende 
sport- en cultuurlessen met onder andere Freerunning, GoPro Skiën, Pimp Your Fashion, Master Chef Kids en nog 
veel meer!  
Deze lessen worden op donderdagmiddag tussen 16.00 - 17.00 uur op het Were Di aangeboden.  
Aan het begin van het schooljaar worden brochures op de basisscholen uitgedeeld. Ouders kunnen hun kinderen 
inschrijven via onze website www.valkenswaard.nl/sport  
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met team Sport van de gemeente Valkenswaard, telefoon 040-
2083619. 
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