
 
 
 

 

Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk woensdag 16 november  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 17 november 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,  
 
De eerste 6 weken van het schooljaar zitten er bijna op. We hopen dat u en uw kinderen een goede start hebben 
gemaakt. Elke leerkracht besteed bewust aandacht aan een veilig, fijn pedagogisch klimaat in de groep zodat alle 
kinderen het beste tot ontwikkeling kunnen komen. In de maand 
oktober wordt voor elk kind een vragenlijst ingevuld in ZIEN! ZIEN! 
helpt de leerkracht bij het bevorderen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de groep en/of individuele leerlingen.  
 

 
Email  
* Een mail bericht is niet tijdgevoelig.  
* Het school email verkeer is uitsluitend bedoeld voor zakelijk verkeer, overleg over praktische zaken,  
   afspraken en het verstrekken van praktische informatie. Het is niet bedoeld voor een-op-een gesprekken,  
   discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen.  
* Complexe vragen worden niet via de e-mail gesteld. Hiervoor nemen we (telefonisch) contact op met elkaar 
   (ouders/leerkrachten).  
* Mochten er vragen of opmerkingen zijn over zaken die in de klas of thuis aan de orde zijn geweest of over 
   kinderen, leraren of ouders, maak dan een afspraak voor een (telefonisch) gesprek.  
* cc betekent: geen actie ondernemen, wel meelezen. De duo-leerkracht wordt altijd in de cc gezet.  
* Leerkrachten beantwoorden binnen een week de mail op lesdagen bij voorkeur na schooltijd.  
   Op niet- werkdagen, avonden en in vakanties kunt u niet direct een reactie verwachten.  
* Deze adressen worden op geen enkele manier gebruikt voor het uiten van klachten of voor 
openbaarmaking 
   van gegevens over kinderen.  
 

  
De site wordt up to date gehouden. Minimaal 2x per maand wordt er een nieuw item bij het 
groepsnieuws geplaatst. Ook de nieuwsbrief wordt op de site geplaatst.  
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is alleen met inlog te gebruiken, dit is gepersonaliseerde info. Het is vooral bedoeld 
voor directe en snelle aankondiging van activiteiten die direct bij u binnenkomt. Het 
bevat  korte tekstjes, hulpvragen, aankondigingen en foto’s. De SKOZapp kunt u ook 
(zonder telefoon) na inlog op de website bekijken. 
 

  
Op de website en de SKOZapp staat de jaarkalender met daarin de belangrijkste data. 
  

  
1x per maand wordt u via de nieuwsbrief extra op de hoogte gehouden.  
 

  
In ieder geval 2 x per schooljaar wordt een oudergesprek gevoerd (1 in 2016) 
 
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  
 

  
Zoals u in de SKOZapp hebt kunt kunnen lezen bij schoolnieuws wordt zaterdag 22 
oktober een nieuw speeltoestel (vogelnest) door ouders geplaatst. Ook het 
speelhuisje wordt deze week geleverd en zou die zaterdag geplaatst kunnen worden 
mits we genoeg helpende handen hebben.  
Mocht u zin en tijd hebben om hierbij te helpen dan zijn wij (en daarmee uw 
kind(eren) daar heel blij mee. 
Graag doorgeven aan Renske Hendrickx: rhendrickx@skozok.nl  
 

 
Het verzamelen aan de voorkant van de school verloopt een stuk overzichtelijker. We merken dat we met de 
ouders op de goede weg zijn. Zou u zo vriendelijk willen zijn om  ervoor te zorgen dat ook opa’s, oma’s en 
anderen die uw kind(eren) ophalen op de hoogte zijn? 
Graag iedereen op de speelplaats zodat de stoep vrij blijft. Hierdoor is de doorloop bij de poort een heel stuk 
rustiger en daardoor veiliger.  
 

 
Wellicht heeft u bij andere scholen in de gemeente Valkenswaard gezien dat daar een schoolzone is ingericht 
door de gemeente. Ook onze school komt op een later moment dit schooljaar aan de beurt voor deze aanpassing. 
Gelukkig is de Kromstraat geen hele drukke route voor verkeer en kunnen we er samen voor zorgen dat het er 
tijdens de drukke piekmomenten veilig is.  
 

 
Het speelterrein om De Pionier is geen openbaar terrein.  
Dit betekent dat het niet vrij toegankelijk is na schooltijd (bijvoorbeeld voor kinderen om te spelen).  
 

 
Herfstvakantie   24 t/m 28 oktober 
Oudergesprekken  dinsdag 1 november 
Schooltuinwerk  woensdag 9 november 13.00-15.00 uur 
Schooltuinwerk  zaterdag 12 november10.00-12.00 uur 
Studiedag (kinderen zijn vrij) woensdag 16 november 
 
Met vriendelijke groeten namens het team van De Pionier  
Nicole van Eert-Maas (Clusterdirecteur) 
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Fleur ten berge en ik loop, sinds vorige week, elke donderdag stage in groep 3 bij juffrouw Encarnita. 
In oktober wordt ik 18 en ik woon in dommelen. Voor mijn studie heb ik op havo op het Were Di in Valkenswaard 
gezeten. 
 
Ik ben afgelopen mei afgestudeerd en nu studeer ik Pedagogiek aan de fontys in Eindhoven. Dit is een studie die 
gaat over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ik vind het erg leuk om bij jullie op school stage te lopen en 
ik hoop het komende jaar veel te leren! Als je vragen hebt aan mij loop op donderdag middag een keer langs 
groep 3.  
 
Groetjes Fleur 
 
Hallo allemaal, 
  
Ik ben Lisa van Gerven, ik ben 18 jaar en woon in Valkenswaard.  
Eind mei heb ik mijn havodiploma behaald en ik ben sinds september gestart met de opleiding pedagogiek op de 
Fontys. Voor mijn opleiding moet ik het gehele schooljaar een keer in de week stage lopen.  
Dit doe ik iedere donderdag hier op school, bij groep 1/2 blauw. Het doel van deze stage is om de theorie die ik op 
school krijg, in de praktijk toe te passen. Zelf heb ik ook op de Pionier gezeten. Ik heb erg veel zin om aan de slag 
te gaan! Ik hoop dat we een erg leuk en leerzaam jaar gaan hebben!  
  
Groetjes Lisa 
 

 
Ieder jaar zijn er kinderen in Valkenswaard die hun eerste heilige communie doen.  
Voor de activiteiten rondom de communie mogelijk te maken, is er een communie werkgroep opgericht.  
Iedere school heeft een aantal ouders die vertegenwoordigd zijn in deze werkgroep.  
Nu ben ik op zoek naar iemand die samen met mij de komende jaren de werkgroep van de Pionier wil 
vertegenwoordigen. Omdat ik zelf in de zorg werk is het voor mij alleen niet altijd mogelijk om bij vergaderingen 
aanwezig te zijn. Doet jouw kind dit jaar of in een van de komende jaren de communie en vind je het leuk om mee 
te helpen met de voorbereidingen, de doe-middagen en op de grote dag zelf??  
Wil je meer hierover weten? Reageer dan of spreek me aan op het schoolplein.  
Als de werkgroep weer voltallig is, kunnen we er samen voor zorgen dat we vanuit de school goed 
vertegenwoordigd zijn. En de kindjes die hun communie doen een onvergetelijke dag te geven.  
 
Groetjes Saskia Adriaans 

 
 



 
In de Herfstvakantie is het weer POPpenfestival in De Hofnar.  
Een week vol voorstellingen en activiteiten en vooral veel voor kinderen. 
Op zondag 23 oktober komt Lejo met zijn theatervoorstelling ‘Hands Up!’ naar Theater De Hofnar. Lejo is dat 
vingerpoppotje met die oogjes die vooral bekend is geworden door zijn filmpjes in Sesamstraat. 
 
We hebben bij deze voorstelling een speciale actie: 
Lever je ingekleurde kleurplaat van Lejo in bij de kaartverkoop van Theater De Hofnar (ma t/m vrij 08.30 tot 
17.30u & zat 15.00 tot 17.00u) en krijg 1 vrijkaartje per tekening voor de voorstelling Hands Up! van Lejo op  
zondag 23 oktober om 11.00 uur! Uiteraard mogen je papa en/of mama gewoon gezellig meekomen (gratis). 
 

 
Groter formaat kleurplaat kan je downloaden vanaf de website www.bs-de-pionier.nl op de pagina nieuwsbrief. 
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Informatieavond 
 
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het 
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een informatieavond voor ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.  
 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste 
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in 
bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. 
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen. 
 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop . Vanaf 19.45 uur is de 
inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
 
 
 
 

 



 


