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

Voor u weer een 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 9 november 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 6 november 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Voorwoord 5 oktober 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Spionneke 5 oktober 2017



De eerste 6 weken van het schooljaar zitten er bijna op. We hopen dat 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.

Op de informatieavond van dinsdag 26 september was een grote groep ouders aanwezig. Fijn dat u
zo betrokken bent bij het onderwijs van uw kind.  We willen zo goed mogelijk afstemmen en horen
graag van u of de informatie-avond voldeed aan uw verwachtingen. Wat vond u goed? Wat heeft u
gemist? Vind u het fijn als we elk schooljaar een informatieavond organiseren? Heeft u tips voor
ons? Wellicht was u niet bij de informatieavond. We horen graag van u waarom er niet bij was.
infodepionier@skozok.nl

Communicatie
* 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.

Emailadressen leerkrachten
 

Groep 1/2
geel

Susan
Mariën

smarien@skozok.nl

  Els Hofman ehofman@skozok.nl
Groep 1/2
blauw

Natasja
Vlassak

NVlassak@Skozok.nl

 
Daisy
Bongers

dbongers@skozok.nl

Groep 3
Daisy
Bongers

dbongers@skozok.nl

 
Encarnita de
Hoog

edehoog@skozok.nl

Groep 4 Tessa Kox TKox@Skozok.nl

 
Susan
Mariën

smarien@skozok.nl

Groep 5 Ine van Hout ivanhout@skozok.nl
  Ellen BulsinkEBulsink@Skozok.nl
Groep 6/7Jill Wolter jwolter@skozok.nl

Groep 7/8
Renske
Hendrickx RHendrickx@Skozok.nl

SKOZapp 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.



Ingang van de school
Het verzamelen aan de voorkant van de school verloopt steeds 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.

Verboden toegang
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).

Namens het team van De Pionier,
Nicole van Eert-Maas
clusterdirecteur

Jeugdmonitor

Deze week ontvangen bijna 26.000 ouders/verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar in
Zuidoost-Brabant een uitnodiging van de GGD voor deelname aan de Jeugdmonitor 2017. De GGD
vraagt hierin de ouders/verzorgers om een vragenlijst over hun kind in te vullen. De vragen gaan
onder andere over gezondheid, opvoeding, school, voorzieningen in de buurt en leefgewoonten.

Deze vragenlijst is onderdeel van de Brabantse Jeugdmonitor, een samenwerking tussen
gemeenten en de GGD’en in Brabant. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten
betere beslissingen nemen voor een gezonde toekomst van kinderen. Ook krijgen zij meer inzicht in
de behoeften van ouders en kinderen.  

Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, des te beter is het beeld van de gezondheid
van de kinderen in Zuidoost-Brabant

Vogelverschrikkers



Het begin is gemaakt.

Er zijn al veel doppen door jullie verzameld, bedankt! Komende weken gaan alle kinderen verder
met het vol hangen van de vogelverschrikker, zodat hij op 14 oktober klaar is voor het
Vogelverschrikkerfestival.

We kunnen altijd nog meer doppen gebruiken. Mochten jullie nog kleine plastic figuurtjes, autootjes,
popjes etc. hebben, waar niets mee gedaan wordt, zijn deze ook welkom.

Voorstellen Debbie

Hallo Allemaal,

Ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Debbie Termeer, ik ben 38 jaar en samen met
mijn man Michel en onze kinderen Fleur (8) en Bram (5) wonen wij in Budel. Ik ben in juli
afgestudeerd als onderwijsassistente en in September begonnen op de Pabo.

Op de maandagen zal ik stage lopen in de kleuterklas van juf Natasja en juf Daisy. Na de
carnavalsvakantie zal ik de stage voortzetten in de bovenbouw.



Ik hoop en vertrouw erop te kunnen bijdragen aan een leuk en uitdagend schooljaar waar zowel de
kinderen als ikzelf veel nieuwe dingen zullen leren!

Even voorstellen

Even voorstellen…

Mijn naam is Chantal Stokmans en ik ben 23 jaar oud. Ik zit op de Fontys Sporthogeschool en
studeer aan de opleiding ALO. Op dit moment volg ik de minor motorische remedial teaching. Dit
houdt in dat ik ga kijken naar kinderen die achterlopen op motorisch gebied. Dit kan zijn, de grove
motoriek, kleine motoriek maar ook op speelgedrag. Het begeleiden van de leerling gaat altijd in
overleg met de ouders. Wanneer er vragen zijn of u het idee heeft dat ik u kind kan helpen mag u
mij altijd mailen.

Met vriendelijke groet,

Chantal Stokmans
c.stokmans@student.fontys.nl

Vogelverschrikkers festival

mailto:c.stokmans@student.fontys.nl


Vogelverschrikkers festival van 14 tot 22 oktober 2017

Van Bestpark Valkenswaard
Negen dagen eigenzinnig totaalfestijn!
en veel, veel meer...

een warm nest in de herfstvakantie.
Voor grote en kleine verschrikkers
Graffiti Spelen theater Voorlezen

Hele programma downloaden,klik hier

Up-to-date via SKOZapp

Eenvoudig up-to-date via SKOZapp

Als ouder wilt u natuurlijk helemaal op de hoogte blijven van belangrijke berichten, de laatste
nieuwtjes, de activiteiten én de resultaten op school. Een fotootje af en toe zou ook fijn zijn. Alles
om het schoolleven van uw kind maximaal mee te krijgen.

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D73A78-5056-873B-095DBDBA070694E8.html#


Wat te doen als de app niet werkt?
      Is uw emailadres mogelijk veranderd?
      Hebt u de app al een keer verwijderd en opnieuw geïnstalleerd?
      Bent u het wachtwoord vergeten?
      Hebt u andere vragen over de SKOZapp?

Neem dan contact op via Support.

Oproep voor ouderlid

Beste ouders, MR-leden,

Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder
kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het
Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
(www.podekempen.nl)

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en
beschrijft in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.
Kernthema’s zijn:
- de kwaliteit van de basisondersteuning;
- extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;
- verwijzing naar en toelating door SBO en SO;
- afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg;
- het financiële beleid van het samenwerkingsverband;

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname
in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid
zitting in de OPR.

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en
jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke
vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen.

Vacature

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D73A78-5056-873B-095DBDBA070694E8.html#


Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een
SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die
- zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband,
- bovenschools kunnen denken en handelen,
- bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een MR).

Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte
motivatie naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een
verkiezing gehouden door de GMR.

Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de
website van PO de Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)

Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige
SKOZOK ouderlid: Hetty van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366.

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte
kunnen starten.

Met vriendelijke groet,

Dian Botteram
Voorzitter GMR

Ineke Mensink,
Vicevoorzitter GMR

kinderboekenweek

Het belangrijkste doel van de Kinderboekenweek is om kinderen het plezier in lezen te laten
beleven. Met als motto ‘Gruwelijk eng’ mag het duidelijk zijn: het thema van de
Kinderboekenweek 2017 is Griezelen. Dat beloven spannende dagen te worden met boeken vol
engerds en griezelige gebeurtenissen!



De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


