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

Voor u weer een nieuw Spionneke de eerste van het schooljaar 2017-2018.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 5 oktober 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor 't Spionneke dan kan dat t/m 2 oktober 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl of infodepionier@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Start schooljaar

Beste ouder(s), verzorger(s),

Spionneke 7 september 2017



Schooljaar 2017-2018 is gestart. We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een heerlijke
ontspannen vakantie. We zijn al weer 2 weken aan de slag. De eerste gewenningsperiode aan de
leerkrachten en medeleerlingen is voorbij. Wanneer u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind
kunt u 1 keer per maand intekenen voor een oudergesprek bij de groepsleerkracht. Mocht u liever
op een ander moment in gesprek gaan bent u van harte welkom om een afspraak te maken na
schooltijd.

Mocht u via mail contact opnemen met de leerkracht dan verzoeken wij u de duo-partner altijd in de
cc te berichten.

Op de informatieavond van dinsdag 26 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.

Download hier de uitnodiging

Nieuwsbrief en Website/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 2017-2018.
Wat zich afspeelt binnen de groepen kunt u ook op de website die gekoppeld is aan de SKOZapp.
Hier vindt u ook de kalender met aankondiging van school- en groepsactiviteiten. De SKOZapp is
vooral bedoeld voor directe en snelle aankondiging van activiteiten en korte tekstjes met foto’s die
direct bij de ontvanger binnenkomt.

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

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1/2 geel Susan Mariën Susan Mariën Els Hofman Els Hofman Els Hofman
1/2
blauw

Natasja Vlassak Natasja Vlassak Natasja Vlassak Daisy Bongers Daisy Bongers

3 Daisy Bongers
Encarnita de
Hoog

Encarnita de
Hoog

Encarnita de
Hoog

Encarnita de
Hoog

4 Tessa Kox Tessa Kox Tessa Kox Susan Mariën Susan Mariën
5 Ine van Hout Ine van Hout Ine van Hout Ellen Bulsink Ellen Bulsink

6/7
Encarnita de
Hoog

Jill Wolter Jill Wolter Jill Wolter Jill Wolter

7/8
Renske
Hendrickx

Renske
Hendrickx

Renske
Hendrickx

Renske
Hendrickx

Renske
Hendrickx

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

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D1B2A1-5056-873B-09F41F3B739A4F68.html#


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. Ook bij het ophalen vinden we het fijn als u als ouder op
de speelplaats komt staan (met uw fiets) zodat de doorloop buiten de poort overzichtelijk en veilig
kan zijn.

Voor uw agenda:
studiedagen (kinderen zijn vrij):
woensdag 6 december
woensdag 28 februari
vrijdag 22 juni

studiemiddagen (kinderen zijn alleen ’s middags vrij):
donderdagmiddag 26 april
donderdagmiddag 5 juli

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:
3 oktober
7 november
12 december
16 januari
6 februari
6 maart
3 april
22 mei
19 juni
3 juli

Natuurlijk kan dit ook 's middags na schooltijd gepland worden.

tuinwerkdagen 10.00-12.00 uur
zaterdag 23 september
zaterdag 28 oktober
zaterdag 25 november
zaterdag 17 maart
zaterdag 14 april
zaterdag 19 mei
zaterdag 23 juni

Nieuw!! Open dag voor nieuwe ouders
Woensdag 10 januari

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



Vogelverschrikkerfestival 2017

Vogelverschrikkerfestival 2017

Van 14 t/m 22 oktober (in de herfstvakantie) wordt  in Valkenswaard het Internationale
Vogelverschrikkerfestival in het van Bestpark georganiseerd.

Met de Pionier willen we een kleurrijke vogelverschrikker gaan maken. Hiervoor hebben we heel
veel plastic doppen nodig in allerlei kleuren. Op school staat er vanaf vandaag een doos waar de
doppen in verzameld kunnen worden. Het zou super zijn als jullie thuis plastic doppen verzamelen.
(wel graag schone doppen), zodat we in oktober met alle kinderen er een mooie vogelverschrikker
van kunnen maken.

Alvast bedankt,
namens de oudervereniging,
Kim Meulendijks

Typecursus



Typecursus de Typetuin in oktober van start!

Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op dinsdag 3 oktober 2017 om 16:30 uur de
vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf
snel in, want vol=vol! Meer info kunt u downloaden vanaf de website www.typetuin.nl .

Download hier de folder

Met vriendelijke groeten,
Irma Hommen, contactpersoon cursuslocaties

De Typetuin
Bosscheweg 46
5056 KC Berkel-Enschot (NL)
T: +31(0)13-5220579
E: info@typetuin.nl
W: www.typetuin.nl : www.success-society.nl

KvK: 17179227

Voorstellen Jill Wolter

Beste ouders, verzorgers,

Ik ben Jill Wolter, 26 jaar en woonachtig in Weert.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op basisschool de Pionier in groep 6/7.
Ik werk nu 4 jaar in het onderwijs. Het lesgeven aan kinderen is altijd mijn passie geweest.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om stedentrips te maken en weg te gaan met mijn vriendinnen of
met mijn vriend. Lekker naar de bioscoop of winkelen. Ik heb ook een hondje waar ik graag mee ga
wandelen.

Ik heb erg veel zin om na de zomervakantie in groep 6/7 te starten. Loop gerust binnen bij vragen.
De deur staat altijd open.

Groetjes Jill

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D1B2A1-5056-873B-09F41F3B739A4F68.html#


Static show

Dit jaar zal onze stichting net als andere jaren een static show organiseren op de markt van
Valkenswaard.

Hierbij zijn voertuigen en attributen te zien uit de Tweede Wereldoorlog. Verder zal onze stichting
informatie verstrekken uit de roerige jaren van de oorlog.

Schooljeugd is hier van harte welkom om te meer leren over de Tweede Wereldoorlog. Andere
jaren hebben we veel positieve reacties gehad van de scholen die de static show hebben bezocht.

Alhoewel het wat aan de late kant is en wij weten dat scholen zitten met een druk programma
hopen wij toch diverse leerlingen te mogen ontvangen op maandag 18 september tussen 10.00 en
16.00 uur.

Ik hoop U voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog vragen zijn dan kunt U deze
uiteraard stellen.

Flyer downloaden, klik hier

Hoogachtend,
Raimondo Bogaars
Secretaris, Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D1B2A1-5056-873B-09F41F3B739A4F68.html#


oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad Passend onderwijs De Kempen

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

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).

http://www.podekempen.nl


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

Staking



PO Front komt in actie met een landelijke stakingsdag op de dag van de leerkracht, 5 oktober om
een krachtig signaal af te geven dat zij een fair salaris van alle leerkrachten voorstaan.

Zoals vorig schooljaar bij de prikactie is het mogelijk dat het team mee doet aan deze actie.
Collega's die willen staken worden hiertoe gefaciliteerd.

Eind volgende week informeren wij u over de eventuele deelname en de mogelijke consequenties.

Met vriendelijke groeten,
Nicole van Eert-Maas
clusterdirecteur SKOzoK

Uitnodiging IVN

Kom je mee?
Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een speelse manier
de natuur te ontdekken, dan is het Jeugd-IVN, speciaal voor kinderen de 8 en 13 jaar oud,
misschien wel wat voor jou.

Wat doe je bij het jeugd IVN?
- Op BEESTJESJACHT gaan
- de poten van een MILJOENPOOT tellen
- SPEUREN naar sporen
- je NEUS in een nestkastje steken
- SCHEPNETJES vies maken
- op SPINNENJACHT gaan
- in VUUR en VLAM staan
- als een AAP in de boom klimmen

Wanneer?
Het Jeugd-IVN in Valkenswaard komt eens in de maand samen.
De groep voor 8-10 jarigen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en
de 11-13 jarigen op zondagochtend van 9.00 tot 12.15 uur.



Voor deelname aan de activiteiten vragen wij een vergoeding van € 15 per jaar voor de 8-10 jarigen
en 20 € voor de 11-13 jarigen.

Meedoen / vragen?
Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets.
Stuur een mailtje naar h.baken@chello.nl en ontvang een uitnodigingsmail voor de eerst volgende
bijeenkomst.

Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website:
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn

Passiespel

Na een geslaagde vierde lustrumviering op Goede Vrijdag jl., gaan we komend jaar voor de 21e
keer Het Passiespel opvoeren.

Het wordt gehouden op Goede Vrijdag 30 maart 2018.

U denkt misschien: “Dat duurt nog even”, maar onze werkgroep wil graag het aantal kinderen dat
mee gaat doen rond hebben vóór de herfstvakantie.

Wat houdt het in: Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar om op  Goede
Vrijdag, Het Passiespel uit te beelden, een musical over de laatste dagen van het leven van Jezus.

Op uw school zijn vast een aantal zeer enthousiaste kinderen te vinden, die houden van zingen en
toneelspelen. Wij hebben ongeveer 35 tot 40 kinderen nodig om dit spel uit te kunnen voeren.

In september wordt via de dag- en weekbladen ook extra aandacht besteed aan Het Passiespel.
Heb

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:         30 maart 2018, om 19.00 uur  (Goede Vrijdag)
Waar:               Nicolaaskerk, Markt Valkenswaard
Oefenen:          op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vanaf:              januari 2018 (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

De DahliaRun

Op zondag 10 september 2017 vindt in Valkenswaard het jaarlijks Bloemencorso plaats.

Op de vooravond van het Bloemencorso wordt dit jaar voor het eerst “de DahliaRun” door ons
georganiseerd in overleg en met ondersteuning van het Bloemencorso.

De DahliaRun is géén wedstrijd maar een funrun die loopt over het parcours van de Bloemencorso.
Het is een  soort Colorrun, waar de deelnemers (vanaf 5 jaar oud) tijdens het lopen bestrooid
worden met zes verschillende kleurpoeders.

Verdere details vindt u in de bijlagen en op onze website: www.avv-atletiek.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen via avv.dahliarun@gmail.com of bellen via mobiel
telefoonnr 06 12 26 48 67.

Dit evenement kan bij slagen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende funloop aan de vooravond
van het Bloemencorso.  Wij gaan er in ieder geval voor!

Download hier de volledige informatie.

http://www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
http://www.avv-atletiek.nl
https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/97D1B2A1-5056-873B-09F41F3B739A4F68.html#


Klaar voor school

Interactieve bijeenkomst “Klaar voor school?!”       

Op donderdag 14 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur is er een interactieve bijeenkomst in de
bibliotheek van Valkenswaard met als thema “Klaar voor School?!”
Deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen de partners va het Centrum Jeugd en
Gezin Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen.

Een interactieve bijeenkomst over de voorbereiding voor jou en jouw kind op de basisschool. De
bijeenkomst is zowel informatief als praktisch.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. wat kan Zuidzorg, GGD en Centrum Jeugd en Gezin
Valkenswaard voor u betekenen, taalontwikkeling, zindelijkheid, voorbereiding op het naar school
gaan, opbouw van een schooldag, ouderparticipatie, zelfredzaamheid, zindelijkheid.

Opgeven kan per e-mail bij één van onderstaande opties:
- Mieke Schellekens, Jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost m.schellekens@ggdbzo.nl
- Tessa de Goede, Jeugdverpleegkundige Zuidzorg t.degoede@zuidzorg.nl
- Bibliotheek Valkenswaard valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Sport Nieuwsbrief

mailto:m.schellekens@ggdbzo.nl
mailto:t.degoede@zuidzorg.nl
mailto:valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl


Nieuwsbrief Sportonderwijs Gemeente Valkenswaard.
Editie 20 / September 2017

Nieuwsbrief downloaden, klik hier

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl
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