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

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 12 april art 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 9 april 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Nieuwe leerlingen

Hebben jullie dit jaar een feestje te vieren en dan wel voor een 4-jarige?

BS De Pionier - 't Spionneke 8 maart 2018



Schrijf uw kind dan z.s.m. in op onze school!

Alle ingeschreven kinderen die de basisschool vóór 1 april in hun systeem heeft staan, tellen mee
voor de formatie van het volgende schooljaar (2018-2019).
Hierdoor hebben we eerder zicht op de middelen die wij ontvangen en kunnen we tijdig aan de slag
met de groepsverdeling voor het komend schooljaar.

Dus aarzel niet, schrijf je snel in (en meld aan voor een rondleiding)
download een inschrijfformulier van onze site www.bs-de-pionier.nl
U kunt het formulier ook ophalen bij ons op school.

Lever dit ingevuld vóór 1 april in (mét een kopie van de identiteitskaart / paspoort waarop het BSN
staat).

Vriendelijk bedankt
Team de Pionier

Voorwoord 8 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wanneer u ons schoolgebouw binnenloopt ziet u dat de oudervereniging alles weer mooi
omgetoverd heeft in het lente/paasthema en dat er gedeeltelijk een nieuwe inrichting is geplaatst.
Het gedeelte van de hal aan de zijde van de kleutergroepen heeft nu verschillende werkplekken. In
deze werkplekken wordt door kinderen uit beide groepen 1-2 samen gewerkt. (en misschien in de
toekomst ook met kinderen uit groep 3 of met peuters).  Ook zo blijven we aan de
schoolontwikkeling bouwen.

Op 1 april stelt SKOzoK de leerlingaantallen voor elke basisschool voor het nieuwe schooljaar vast.
Op grond van het aantal leerlingen krijgen we geld om de formatie (=onderwijzend personeel) in te
vullen. Wie weet heeft u nog een bijna 4-jarige thuis of buurtgenoot met een zoon/dochter die zich
(nog) niet ingeschreven heeft op de Pionier. Ik nodig u uit om onze mooie school bij hen te
promoten. Ouders zijn welkom voor een rondleiding en gesprek. Het inschrijfformulier is op onze
website te vinden of kunt u bij mij ophalen.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Pionier,



Nicole van Eert-Maas clusterdirecteur

Kledingbeurs

Zaterdag 7 april - Kledingbeurs in Leende.

Klik hier om de flyer te downloaden.

Passiespel

Enkele kinderen van uw school of van andere scholen in Valkenswaard en omgeving spelen op
Goede Vrijdag, 30 maart a.s. mee in: Het Passiespel.

Voor deze uitvoering hebben wij een poster gemaakt. Een van de kinderen of een van onze
medewerkers zal deze binnenkort meebrengen naar school. Wij zouden het fijn vinden als u deze
raamposter duidelijk zichtbaar voor de ouders wilt ophangen.

Graag vragen wij u nog om een gunst, namelijk om onderstaand berichtje in uw informatieblaadje

https://www.bs-de-pionier.nl/-temp-uploads/3DCA10F7-5056-873B-099C14436FF6686A.html#


naar de ouders toe, te plaatsen:

“HET PASSIESPEL: Alweer voor de 21e keer!

Het spel wordt gehouden in de Nicolaaskerk, aan de markt te Valkenswaard en wel op Goede
Vrijdag 30 maart a.s. om 19.00 uur. Toegang is gratis. (Maar een kleine bijdrage voor ons
voortbestaan wordt op prijs gesteld.)

Het Passiespel gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus van Nazareth.
Het is een musical met diverse mooie liedjes, zowel solo als in koor gezongen, ondersteund door
live muziek.

Daar er diverse leerlingen van onze en/of andere basisscholen uit Valkenswaard en omgeving 
meedoen, is het een aanrader om dit leuke schouwspel eens van dichtbij te komen bekijken. En
wellicht worden er kinderen zo enthousiast dat ze volgend jaar zelf mee willen spelen.

Tot ziens bij het Passiespel!, namens werkgroep Het Passiespel.”

Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
Ons e-mailadres is: Het.passiespel@gmail.com

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijk groet,

Maria Elshof, namens werkgroep Het Passiespel
Tel.nr. 040-2041373

Zomerkampen

Beste kinderen en ouders/verzorgers,

S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar

(groep 3 – groep 8). Onze zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar

http://www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
mailto:Het.passiespel@gmail.com


een grote moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op ons wachten.  Op kamp is de dag gevuld
met heel veel buitenspelletjes, een thema, kindvriendelijke maaltijden van de koks, een dag
zwemmen in een tropisch zwembad en op de laatste avond een kampvuur. De kosten bedragen €
95,- per kind. Nieuwsgierig geworden?

Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website:
www.spelendkamperen.nl

Kampweek 1: 8 juli – 14 juli
Kampweek 2: 15 juli – 21 juli

Parkeerproblemen

Beste pionier

IK HEB WERKELIJK GEEN IDEE

Ik heb werkelijk geen idee van hoe ver u moet komen of waar u naar toe moet.

Ik heb werkelijk geen idee hoeveel kinderen u in één keer moet vervoeren.

Ik heb werkelijk geen idee hoeveel haast u heeft.

Ik heb werkelijk geen idee of u zelf misschien moeite hebt met lopen.

Ik heb werkelijk geen idee want ik ken u niet…..en u kent mij niet.

We weten zo weinig van elkaar. Toch hebben we onze mening al klaar..

Ik begrijp niet zo goed waarom u er voor kiest om uw auto op deze manier te parkeren.

En misschien begrijpt u niet zo goed waarom ik daar ‘n brief over schrijf.

Jammer, want we zouden elkaar wat vooruit kunnen helpen.



Ik vraag u, autobestuurder, om de auto zo op de stoep te parkeren dat er achter u nog voldoende
ruimte over blijft om met ‘n rolstoel, rollator etc langs te kunnen zonder deze te bekrassen.

Zo kunnen zij (mensen met rollators, in rolstoelen en met kinderwagens) veilig op de stoep blijven.

Dan ben ik blij dat wij, voetgangers, veilig op de trottoir kunnen blijven en u blij dat uw auto veilig
geparkeerd staat.

Zou dat lukken denkt u???

IK HEB WERKELIJK GEEN IDEE maar hoop van wel en zeg ”Alvast bedankt!”

Groetjes van Toos
bewoner Kromstraat

Samenloop voor hoop

Kids in actie tijdens de KinderLoop voor basisschoolleerlingen
 
Dit jaar wordt er op 23 en 24 juni weer een SamenLoop voor Hoop georganiseerd op de
atletiekbaan in Valkenswaard.

Naast de SamenLoop voor volwassenen en ceremonies willen we speciale aandacht geven aan
kinderen door het organiseren van een KinderLoop voor basisschoolleerlingen. Dit is een verkorte
sponsorloop, dus geen 24 uur maar 24 minuten inzetten voor het goede doel.

Kinderen van basisscholen kunnen (evt. in samenwerking met de SamenLoop en hun school) hun
eigen teams samenstellen maar ook individueel deelnemen aan deze actie. Kinderen krijgen zo ook
de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Daarnaast worden er tijdens de
SamenLoop allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd.

De KinderLoop vindt plaats op zondag 24 juni en start om 11.00 uur.

Dirk Duizendpoot



Dirk Duizendpoot is de mascotte voor KinderLoop Valkenswaard. Misschien bent u hem al tegen
gekomen in het ED en het Valkenswaards Weekblad? Naast een toer langs een aantal scholen om
de KinderLoop te promoten, loopt Dirk ook rond op het evenemententerrein op 23 en 24 juni.

Inschrijven
Ook de school van uw kind(eren) verleent medewerking aan dit evenement: kinderen kunnen zich
inschrijven via het inschrijfformulier dat op school wordt verstrekt. Dit kan ook weer op school
ingeleverd worden in de paarse Dirk Duizendpoot-brievenbus.

Inschrijven kan ook via valkenswaard.slvh@gmail.com

De betaling van het inschrijfgeld (€2,50 per kind met gratis t-shirt) kan alleen worden voldaan
tijdens de Samenloop.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op:
www.samenloopvoorhoop.nl/valkenswaard

   We hopen op een grote deelname!

Tuin werkdag

Zaterdag 17 maart staat er weer een tuinwerkdag gepland. De hele winter heeft de tuin tot rust
kunnen komen maar nu wordt het weer tijd om in de tuin te gaan werken. We hopen dat er weer
veel kinderen en ouders ons komen helpen met de opstart van de tuin zodat we weer met de
tuinlessen aan de slag kunnen gaan. U heeft al eerder kunnen lezen wanneer de groep van uw kind
aan de beurt is. Ook voor deze data zoeken wij nog ouders.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met juf Marjo.

Lentekriebels

http://www.samenloopvoorhoop.nl/valkenswaard


Beste ouders/verzorgers,

De Week van de Lentekriebels is van 19 t/m 23 maart 2018. De Pionier doet hier aan mee!

Wat is de Week van de Lentekriebels?
De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele
week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit
jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en
gaat over seksuele diversiteit, verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking.
Iedereen is daarin uniek.

Doel en meerwaarde van deze week
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks,
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. 

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels? 
Iedere groep krijgt minimaal één les per dag over relaties en seksualiteit, (veelal uit het lespakket
Kriebels in je buik) of doet een andere activiteit zoals gedichten maken, knutselen, etc.
Benieuwd hoe zo’n les Kriebels in je Buik eruit ziet? Bekijk de video of de demolessen of download
de brochure op www.kriebelsinjebuik.nl

Met uw kind in gesprek 
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis erover in gesprek te gaan.
Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te hebben wordt het voor kinderen
normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of
problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee.

Het is belangrijk om al op een jonge leeftijd in gesprek te gaan. Kinderen staan hier dan nog open
voor. Vanaf de puberteit wordt dit minder. Bereid kinderen goed voor op de veranderingen die
plaatsvinden tijdens de puberteit. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan
bepaalde informatie. Ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op dat
moment aan toe zijn.

Team De Pionier



Verkeerswerkgroep

Nieuws uit de verkeerswerkgroep.

In 2017 zijn wij gestart met de werkgroep verkeersveiligheid. De commissie bestaat uit Ine van
Hout-Claessen groep 5, Susan  Mariën groep 6-7, Maartje Brouwers en Berthje van Dijk (beide
ouder van leerling groep 5). Het  belangrijkste doel is dat de kinderen veilig van en naar school
kunnen komen.

Kinderen leren zich veiliger gedragen in het verkeer en ouders worden zich bewuster van hun
voorbeeldfunctie. En er is structureel aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving.

We hebben een en ander in gang gezet om een aanvraag voor het Brabants Veiligheidslabel (BVL)
in te dienen bij Veilig Verkeer Nederland. Hiermee hopen wij in aanmerking te komen voor budget
om zodoende de veiligheid rondom de school te verbeteren en activiteiten te organiseren die te
maken hebben met verkeersveiligheid, zoals op voeten en fietsen naar school en misschien in 2019
Streetwise (Verkeerslessen voor leerlingen van 4 tot 15 jaar om praktisch en interactief
verkeersvaardigheden trainen).

Voor meer informatie kijk op:
https://www.anwb.nl/verkeer/streetwise
https://vvn.nl/

Nieuwe groepsnamen

https://www.anwb.nl/verkeer/streetwise
https://vvn.nl/


Aan het begin van het schooljaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam
voor de groepen 1/2.

Hoewel sommige kinderen erg leuke ideeën hadden, was het moeilijk voor ons om uit die namen, 2
namen te kiezen die goed bij elkaar passen ( bijvoorbeeld de ene groep: 'Elmer' en de andere
groep: 'De paarse klas' ). Daarom hebben we het nog een keer met de kinderen besproken en hier
wat sturing aan gegeven. De namen zijn dan ook in de groepen ontstaan.

De nieuwe namen zijn geworden:
Groep 1/2 Blauw: 'De Avonturiers'
Groep 1/2 Geel: 'De Ontdekkers'

Wij zijn trots op onze nieuwe namen en de kinderen die het verzonnen hebben!

tuinlessen voorjaar 2018

Hallo tuinliefhebbers,

De schooltuin is nu aan het genieten van de winter maar Leo en juf Marjo hebben al weer gedacht
aan het voorjaar. Dit jaar willen ervoor zorgen dat er ook voldoende groente in de schooltuin



gekweekt wordt.

In de lente zal de schooltuin  De “Natuurvriend” eerst in alle pracht de mooie voorjaarsbloemen
tonen die uit de bollen tevoorschijn komen.

1 á 2 weken voor de tuin les komt juf Marjo op dinsdag middag om 13.15 tot 13.45 in de groep wat
uitleg geven over onderstaande thema’s per groep.

Nieuwe tuin les planning voor  alle groepen van de Pionier:

Groep 1 en 2: Op de dinsdag middag bij goed weer  van 14.15 -15.15 tuinactiviteiten met 2 kleuters
                           en 2 leerlingen van groep 6/7. Om de week groep ontdekkers of avonturiers.

Groep 3:         Vrijdag 23 maart tuin les (accent op zonnebloemen). 
                           Verschillende soorten zonnebloemen voor ieder kind in klas in potje zaaien .
                           Wie kweekt de hoogste zonnebloem Deze zonnebloemen mogen ze als ze ruim
boven
                           de grond zijn thuis verder later opgroeien.

Groep 4:         Vrijdag 30 maart tuin les (accent op pompoenen, courgettes, aubergines zaaien).
                           Tijdens tuin les  iedere ronde één  groepje vooraf in zaaibakje verschillende
pompoenen
                            voor zaaien. Op een later tijdstip na de “ijsheiligen” moeten ze de plantjes nog
een keer
                            in de tuin planten. 

Groep 5:          Vrijdag 6 april tuin les (accent op aardappelen/uien poten, radijsjes, sla zaaien).
                            Iedere ronde gaat er één groepje aardappelen en uien planten rechtstreeks in
                            schooltuin en  één groepje sla en radijsjes in bak die binnen staat voor zaaien.
                            Deze plantje moeten later nog verplant worden in de schooltuin.
                            Derde groepje tuin onderhoud.

Groep 6/7:       Vrijdag 13 april tuin les (accent op bonen/erwten/tuinbonen).
                             Eén leerling heeft de ontwerp wedstrijd van het insecten hotel gewonnen.
                             Zij mag samen met 3 leerlingen het ontwerp samen met Leo en timmer opa gaan
                             maken in het voorjaar. Eén groepje bonen , erwten en tuinbonen voor zaaien in
de 
                             klas.  Later als de plantjes groot genoeg zijn zullen ze na de  “ijsheiligen” nog in
de tuin
                             overgeplant moeten worden. 2e groepje rek van gaas en bamboe maken waar
bonen
                             later tegen aan kunnen klimmen. 3e groepje tuin onderhoud.

Groep 7/8:        Vrijdag 18 mei ( let op deze datum is verzet i.v.m ïjsheiligen ) tuin les.
                              Allerlei kool/spruit /tomaten/ paprika plantjes in schooltuin planten.
                              Eerste groep zet verschillende kool /spruit planten rechtstreeks in de tuin. 
                              2e groep zet tomaten/paprika  plantjes in de tuin. 3e groep doet tuin onderhoud.

Controleposten voor het Verkeersexamen



GEZOCHT: Controleposten voor het Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het
verkeersexamen af. Op donderdag 5 april 2018 is het landelijke theorie-examen op school en op
dinsdag 17 april 2018 fietsen bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de Markt.

Praktisch verkeersexamen
De organisatie van dit examen ligt bij de scholen maar ook voor een belangrijk deel bij de Afdeling
Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Enkele tientallen vrijwilligers zijn ieder jaar druk
in de weer om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen. Wie kent niet de
verhalen van de controleposten die verdekt staan opgesteld en al dan niet vanachter een krant de
kinderen in de gaten houden? Deze herkenbare mensen noteren de gedragingen van de kinderen
op controlelijsten, waarna de leerlingen in de meeste gevallen het verkeersdiploma ontvangen.

Nieuw: app voor controleposten
Ook VVN gaat met zijn tijd mee: er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone
waarmee de prestaties van de kinderen beoordeeld kunnen worden.

Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd al (ruimschoots) bereikt en niet
allemaal voldoende bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.
Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool.
Kom vanaf komend jaar de ervaren controleur een dagje meehelpen als digitale controlepost.
U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst meegaat en
zodoende kan blijven plaatsvinden.

Tenslotte
Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen
Dinsdag 17 april 2018 van 08.00 tot 16.00 uur
Vooraf instructie over de nodige verkeerskennis en het hanteren van de Controlepost app
Eventuele vragen: Leerkracht groep 7 of rechtstreeks bij:

Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard
Hans Brekelmans
Telefoon 040 2015161 / 06 23201986
jambrekelmans@onsbrabantnet.nl

Wij rekenen op u!

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


