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

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 8 maart 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 6 maart 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Voorwoord

Beste ouder(s), verzorger(s),

BS De Pionier - Spionneke 8 februari 2018



De carnavalsvakantie klopt al bijna aan. Een week onthaasten/carnaval vieren/op
vakantie/uitrusten/doen waar je al lang niet toe was gekomen?

We vragen nogmaals uw aandacht voor het veilig brengen en halen van de kinderen.
Wanneer iedereen binnen de poorten de fiets stalt en de kinderen ophaalt is het buiten de poort
veel overzichtelijker in het verkeer. Daarnaast wordt er even gestopt voor school om kinderen in- uit
te laten stappen, dit zorgt voor onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situaties. Het parkeren buiten
de parkeervakken is voor omwonenden zeer hinderlijk, daarnaast zijn er verschillende
schadegevallen. Graag nogmaals uw aandacht hiervoor.

Morgen kunt de Cito-resultaten van de M-toetsen van uw kind(eren) in de SKOzapp zien.
Vrijdag 23 februari ontvangt u rapport 1. We zijn in de overgangsfase met nieuwe toetsen en
rapporten.
Hierdoor worden de resultaten van de nieuwe DMT 2018 nog niet goed weergegeven. Naar
verwachting worden deze problemen opgelost met de nieuwe release eind februari. Excuses voor
het ongemak.

Wanneer u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind kunt u maandelijks intekenen voor een
oudergesprek bij de groepsleerkracht. Mocht u 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.

Fijne vakantie!

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

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

We hebben wekelijks veel items die op school achterblijven. Van losse handschoenen, tot gevulde
tassen, trommeltjes en zelfs winterjassen.

https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem/


Deze spullen worden in het halletje bij het kantoor van juf Nicole verzameld en bewaard.

U heeft tot de studiedag (woensdag 28 februari) kans om uw verloren spullen op te halen. Daarna
gaat alles in de (kleding)container.

Wist u dat........

Wist u dat de kinderen morgen 9 februari fruit, chips, ranja en een snoepje van ons krijgen?
De kinderen kunnen hun tas dus thuis laten!

Carnavalsoptocht



Vrijdagochtend start om 12.00 uur onze optocht. Alle groepen hebben een eigen thema. Op de foto
kunt u de route zien. We hopen dat er veel papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden langs de route zullen staan!

Jeugdbibliotheek



Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website voor de jeugd.

Lekker lezen en veel weten staan centraal.
Uw kind vindt op deze website voor elk moment het leukste verhaal!
Een gewoon boek of e-book om te lezen in bed. Een luisterboek voor in de bus.
Op de site worden onder meer de top tien boeken en series uitgelicht. En elke week is er een
boekentip.

Daarnaast biedt het platform informatieve boeken en inspiratie voor werkstukken en spreekbeurten.
Jeugbibliotheek.nl wordt continu uitgebreid met informatie die jongeren aanspreekt in de vorm van
tekst, beeld en video. Bij de start ligt de focus op jongeren van 9?12 jaar.

Kinderuniversiteit

Voorjaar 2018
Kom studeren aan de Kinderuniversiteit in Tilburg.
Les van een echte professor.
Kindercolleges voor groep 6, 7 en 8.

Klik hier voor de flyer.

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/9737A2EA-5056-873B-09D13D8772423003.html#


Nieuwsbrief Sport Valkenswaard

Nieuwsbrief Sport - Onderwijs van de Gemeente Valkenswaard.
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Ans en Susanne van Bureau Jong

Beste kinderen en ouders van basisschool De Pionier en Sint Servatius,

Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong en helpen kinderen bij scheiding. Vanaf begin 2018 gaan
wij bij jullie op school groepsbijeenkomsten organiseren. Alle kinderen waarvan de ouders
gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is.

Een scheiding heeft altijd impact op een kind, bij de een meer zichtbaar dan bij de ander.

Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod komt.
Kinderen zullen veel steun bij elkaar vinden. Dit lucht vaak op.

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/9737A2EA-5056-873B-09D13D8772423003.html#


Samen met jullie school gaan we bekijken wanneer deze bijeenkomsten precies plaats gaan
vinden. In januari zullen wij een voorlichting organiseren bij jullie op school, waarbij wij dieper
ingaan op de inhoud van de groepsbijeenkomsten.

Wij nodigen jullie uit om alvast een kijkje te nemen op onze website.
www.bureaujong.nl

Als er vragen zijn dan mogen jullie ons altijd bellen, maar mailen mag natuurlijk ook.

Tot ziens!

Hartelijke groeten,
Ans en Susanne

contact@bureaujong.nl

Ans Janssen: 06-28553498

Susanne Kuijten: 06-48964487

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 

http://www.bureaujong.nl

