
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 14 juni 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 11 juni 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Avondwandelvierdaagse 2018

Avondwandelvierdaagse

BS De Pionier - Spionneke 17 mei 2018



Wij, de explorer-scouts van scouting Sint Maarten organiseren elk jaar een avondwandelvierdaagse
met veel activiteiten om deel aan te nemen.

Wanneer: 28 mei t/m 1 juni
Start: Scouting St Maarten
            Blokhut deAerdbrand
            Luikerweg 140, Valkenswaard
Starttijd: tussen 18.00 tot 19.00 uur
Afstanden: 5 km, 10 km en 15 km

Kienen

-

Vooraankondiging: kienen op de Pionier -

U komt toch zeker ook kienen?
We spelen diverse rondes met grandioze prijzen!
De gehele opbrengst gaat naar stichting Make a wish (http://www.makeawishnederland.org/).

Voor wie : kinderen (groep 1 t/m 8) uit Valkenswaard & volwassenen uit Valkenswaard
Wanneer : woensdag 13 juni
Waar : in de hal van bs De Pionier
Aanvang : kinderen 14.00 uur & volwassenen 19.30 uur

Door wie : leerlingen groep 8

Kaartprijs & kaartverkoop : volgt z.s.m.

Noteer vast in uw agenda en ben erbij!

Groeten, groep 8

Tuinwerkdag



Komende zaterdag 19 mei is er weer een tuinwerkdag.

We gaan de heg snoeien, spitten, bloemen planten enz..
We hopen dat er weer veel hulp komt!!!
Het is altijd gezellig om zo'n ochtend met volwassenen en kinderen in de tuin te werken.
Kom gerust dus even langs, ook als u geen groene vingers heeft.

Bijna alle groepen hebben de afgelopen weken in de tuin gewerkt en sommige groepen gaan de
komende weken in de tuin aan de slag.

De bloembollen zijn inmiddels uitgebloeid.
Regelmatig mochten kinderen bloemen afknippen en in een vaas in de school zetten.

Er is de afgelopen tijd veel gezaaid:
radijs, sla, verschillende bloemen, uiten, erwtjes, tuinbonen, aardappelen, kool, tomaten en
binnenkort ook paprika.
Nu is het zaak om alles goed water te blijven geven om in het najaar te kunnen oogsten.

Op zaterdag 23 juni is de laatste tuinwerkdag van dit schooljaar.

De Typetuin



Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,

Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.

Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge
leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede
typevaardigheid beter kunnen spellen.

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele
type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau.
Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: maandag 1 oktober 2018
Lestijd: 16:45 tot 17:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Pionier, Kromstraat 12 5554 NH VALKENSWAARD

* De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
* Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
* Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
* Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
* Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
* De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
* Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)

Prijs cursus: €175

Keuze-korting
Optie 1:
Een jaar lang gratis toegang tot Rekentuin, Taalzee en Words & Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €175.

Optie 2:
Of €15 korting, je betaalt dan €160.



Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2.
Meer info op https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus?
     Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

Communie

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groepen 1, 2 en 3,

In het schooljaar van groep 4 zal de communie voor uw kind plaats vinden.
Dit wordt een feestelijk jaar met vele leuke voorbereidingen die starten in september!

De communieviering wordt aangestuurd door leden van de communiewerkgroep.
Samen met ouders van andere scholen begeleid je de communicanten op de doe-middagen en op
de grote dag. Tijdens deze 6 doe-middagen wordt er gezongen met de communicanten,
geknutseld, de palmpaasstokken gemaakt etc.

Iedere school heeft ouders die de school vertegenwoordigt in deze werkgroep.
Voor De Pionier zijn dat nu, Saskia Adriaans en Nicole Kazan.
Saskia heeft aangegeven te stoppen, dit wil zeggen dat wij op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste
ouders/verzorgers om De Pionier en de communicanten te vertegenwoordigen.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, laat het ons weten , spreek ons aan op het schoolplein of
mail naar cwgnicolaas@gmail.com.

https://www.typetuin.nl/vroegboekactie
mailto:cwgnicolaas@gmail.com


Groetjes,
Saskia Adriaans (mama van Tess en Sjors)
Nicole Kazan (mama van Samuell en Juliètte)

Voorwoord

Beste ouder(s), verzorger(s),

De laatste periode van dit schooljaar is aangebroken.

Eind mei en juni is de 2e periode waarin de niet-methode afhankelijke toetsen worden afgenomen
om een eindbalans te maken. Komen de Cito-gegevens overeen met het beeld in de groep? Zo
krijgen we een nog completer beeld van uw zoon/dochter. Vrijdag 22 juni zijn alle toets resultaten
van Cito Eind bekend en kunt u ze inzien bij het tabblad “Mijn kinderen” op de website/SKOzapp.

Nogmaals wil ik alle ouders bedanken die zich steeds weer extra inzetten voor de Pionier. ’s
Morgens lezen, helpen in de schooltuin, organiseren van koningsdag en het schoolreisje; echt heel
fijn om die betrokkenheid te mogen ervaren. Ook de ouders van de speelplaatscommissie die
zaterdag 2 juni weer een werkdag gepland hebben wil ik via deze weg extra bedanken!

Met vriendelijke groeten namens het team van De Pionier,
Nicole van Eert-Maas clusterdirecteur

Belangrijke data



21 mei - 2e Pinksterdag
23 mei - Vergadering Oudervereniging
29 mei - Pionierdag
13 juni - Schoolfotograaf
13 juni - Kienen voor "Make a Wish Nederland"
22 juni - Studiedag kinderen zijn vrij
23 juni - Tuin werkdag

Speelplaats

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De speelplaats gaat 'shinen'!
Zaterdag 02 juni gaan we bij droog weer op de speelplaats aan de slag.
We starten om 08.30 uur.

Er liggen leuke uitdagingen op ons te wachten zoals het plaatsen van een toestel, schuren &
verven, boren, slijpen, wegen, harken, enz.

Alle hulp is welkom!



Groeten, Renske (namens de werkgroep speelplaats)

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


