
 
 
 

 

Kopij voor de eerstvolgende uitgave tot uiterlijk woensdag 14 december  in te dienen bij Stans Peters, 
e-mail : speters@skozok.nl of bij infodepionier@skozok.nl. 
 
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 15 december 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 herfstvakantie is alweer bijna 2 weken geleden. Een groep ouders heeft op beide zaterdagen heel hard 
gewerkt aan de achterkant van onze school aan het speelplein. Er is o.a. straatwerk vervangen, een vogelnest 
(schommel) geplaatst, de zandbak is veranderd met een nieuw speeltoestel. Veel werk is verzet en de reacties van 
de kinderen en leerkrachten na de vakantie waren zeer positief. Ouders super bedankt!! Ook in de schooltuin is 
hard gewerkt, die is helemaal winterklaar, dank je wel. Dan heb ik het nog niet gehad over de ouders die op 
andere vlakken zo fijn bijdragen: de leesouders, de ouders die onze school zo geweldig sfeervol decoreren, …..  
Heel fijn om die betrokkenheid te zien en ervaren.  
 
  
 
Ingang van de school 
Ik zou graag nog een keer aandacht vragen voor het 
wegbrengen/ophalen van de kinderen. We zijn echt heel 
goed op weg, maar er blijven een aantal volwassenen 
buiten de schoolpoort wachten bij het 
ophalen/wegbrengen. Ook worden nog niet alle fietsen 
binnen de poort gestald. 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. Dit doen we 
om het voor alle kinderen overzichtelijker en daardoor veiliger buiten de schoolpoort te maken. 
Met vriendelijke groeten en een fijne sinterklaastijd 
namens het team van De Pionier  
Nicole van Eert-Maas 
clusterdirecteur 

Belangrijke data:

- 25 november  Uitreiking rapport 

- 5 december  continue rooster tot 14.15 uur 

- 6 december   ouderavond vanaf 19 uur 
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Bij de kleutergroepen weten de kinderen allemaal dat sinterklaas weer in Nederland is aangekomen. 
We gaan samen genieten van een mooie en spannende tijd. 
Op dinsdag 6 dec mogen de kinderen allemaal iets kleins meenemen dat ze gekregen hebben( graag voorzien van 
naam) waar ze mee mogen spelen. 
 
Op maandag morgen 12 december is er voor groep 1 en 2 een gezellige kerst crea 
morgen. 
Hiervoor kunnen we nog lege/rechthoekige/hoge boterkuipjes gebruiken(zonder deksel). 
Als u thuis nog mooie gekleurde kraaltjes over heeft zijn wij daar erg blij mee zodat we er 
dan een mooi sterretje van kunnen maken. 
De klassenouders zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers om samen met alle kleuters 
een gezellige en sfeervolle kerst knutsel morgen te geven. 
 

Vanaf heden zijn we weer begonnen met tosti's bakken tussen de middag. 
op maandag is groep 4 en 5 aan de beurt 
op dinsdag is groep 6-7 en 8 aan de beurt 
en op donderdag is groep 3 aan beurt. 
Bij de kleuters doen we nog geen tosti's bakken. 
 

 
 
 
 
 

 


