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

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 7 december 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 4 de cember 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Voorwoord 9 november

Beste ouders,

BS De Pionier - Spionneke 9 november 2017



De herfstvakantie is alweer ruim 2 weken geleden. Een groep ouders en buurtbewoners hebben
hard gewerkt aan de achterkant van onze school aan het speelplein. Er is o.a. een glijbaan
geplaatst in de zandbak, er zijn tegels recht gelegd, bankjes gemaakt, etc. Veel werk is verzet en
de reacties van de kinderen en leerkrachten na de vakantie waren wederom zeer positief. Ouders
super bedankt!! Ook in de schooltuin is hard gewerkt, die is helemaal winterklaar, dank je wel. Dan
heb ik het nog niet gehad over de ouders die op andere vlakken zo fijn bijdragen: de leesouders, de
ouders die onze school zo geweldig sfeervol decoreren, ….. Heel fijn om die betrokkenheid te zien
en ervaren

(vakantie)verlof
Wanneer u (vakantie)verlof aan wil vragen kunt u bij mij een formulier ophalen, maar u kunt dit
formulier ook via onze site vinden: www.bs-de-pionier.nl/voor-ouders/formulieren/

Verkeersveiligheid doen we samen
Tijdens Reflectionday is gewerkt aan de bewustwording van de kinderen.  Hoe is je zichtbaarheid in
het verkeer? Werkende fietsverlichting en reflecterende hesjes helpen om jezelf zichtbaar te
maken.  We hopen dat u dit thema levend houdt. Verkeersveiligheid dat doen we samen!

agenda
dinsdag 5 december continurooster: 8.30-14.15 uur
donderdag 21 december 17.00-19.00 uur kerstviering  (’s middags vrij)

Met vriendelijke groeten en een fijne sinterklaastijd
namens het team van De Pionier
Nicole van Eert-Maas
clusterdirecteur

Schoen op school zetten

Lieve kinderen,

Sinterklaas heeft het dit jaar weer erg druk. Daarom mogen alle kinderen alvast op vrijdag 17
november hun schoen op school zetten. Wij zijn dan nog net niet aangekomen in Nederland maar
dan kunnen de Pieten gelijk aan het werk als ze op zaterdag 18 november aankomen.



Sinterklaas

Voorstellen Yvonne

Hallo allemaal,

Graag wil ik me via deze weg even voorstellen: ik ben Yvonne van der Toorn en zal de komende
tijd de juf zijn in groep 3 samen met juf Daisy. Ik ben 28 jaar en woon in Valkenswaard. Ik ben in
2011 afgestudeerd aan de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en sinds december vorig jaar aan
het werk bij SKOzoK.

De afgelopen week heb ik de kids van groep 3 voor het eerst gezien en het was al erg gezellig en
leerzaam! Natuurlijk veel nieuwe gezichten en mooie namen om te onthouden, maar dat komt zeker
goed! We gaan er samen een leuke en leerzame tijd van maken. Als u nog vragen heeft kom gerust
langs! Ik ben er elke week op woe t/m vrij en om de week ook op dinsdag.

Groetjes van juf Yvonne

HoLaPress Jeugd Valkenloop



Beste basisschool de Pionier,

Jullie zijn afgelopen weekend in de prijzen gevallen bij het scholenkampioenschap vanuit de
HoLaPress Jeugd Valkenloop. ??

Gefeliciteerd met deze prestatie! ?? Hopelijk hebben jullie de prijzen in goede orde ontvangen.

Foto's van de jeugdloop en de prijsuitreiking zijn terug te vinden
via: https://www.facebook.com/HolapressJeugdloop/

Jullie hebben een buitenspeelset gewonnen, bijbehorende aan de 1e, 2e of 3e plaats.

Graag horen we wat jullie van de prijzen vonden en of deze prijzen bruikbaar zijn.
Als jullie andere tips / tops voor ons hebben, horen we het ook graag.
Jullie feedback is van grote waarde voor onze organisatie.

Hopelijk zien we jullie ook volgend jaar bij de HoLaPress Jeugd Valkenloop!
Het zal wel leuk zijn als de kinderen dan in schoolshirt jullie school vertegenwoordigen. ??

Met sportieve groeten,
Namens de jeugdloop organisatie,

Remco Hoeymans

Week van Mediawijsheid

https://www.facebook.com/HolapressJeugdloop/


Vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november 2017 Week van de Mediawijsheid

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn gratis informatieavond over social
media en cyberpesten.

De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je
slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger
met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden,
zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot nepnieuws en radicalisering. De manier
waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.

Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar
niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern door te
kunnen dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media:
samen mediawijs.

Informatieavond

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn op 21 november een
informatieavond over social media en cyberpesten. Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 en de
brugklas zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bibliotheekvestiging in Valkenswaard. Het
programma start om 20.00 uur.

Pesten via internet

Cyberpesten is het pesten via internet. Het gebeurt vaak via social media, zoals Facebook,
Instagram en Snapchat, maar ook via SMS, WhatsApp of e-mail. Tegenwoordig is iedereen al vanaf
jonge leeftijd verbonden met het internet. Daarom is cyberpesten een groeiend probleem. Hoe
herken je het? Wat kun je ertegen doen?

Marc Nemelc, jongerenwerker van Cordaad Welzijn, Floris Brocaar van Novadic-Kentron en
Marjolein van de Klundert van Humanitas lichten het onderwerp toe.

Aanmelden

Locatie: Bibliotheek Valkenswaard, Hofnar 12 te Valkenswaard



Tijd: 20:00 uur tot 22.00 uur, binnenlopen vanaf 19:30 uur

Aanmelden via: valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl of (085) 77 33 287 of via de website
www.bibliotheekdekempen.nl

Een actueel overzicht van alle activiteiten rondom de Week van de Mediawijsheid is terug te vinden
op de website van Bibliotheek De Kempen.

Valkenloop

Wauw, wat een sportieve kinderen hebben zondag 5 november hun beste beentje voortgezet bij de
Valkenloop. Ze hebben samen een mooie schoolprijs met buitenspeelgoed gewonnen.
Gefeliciteerd!

Leerlingenraad 2017-2018

Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke

http://www.bibliotheekdekempen.nl


klas worden een aantal leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Het zijn leerlingen die
graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk
vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school
en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de
leerlingenraad.
Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die
ze binnenkrijgen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van
allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz. Ze worden begeleid door Renske.
Dit schooljaar hebben zitting in de leerlingenraad:
- Roos, Carmen (Maud reserve) groep 7
- Mech, Karlijn, Dirk, Bart groep 8
 
Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen
vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen.  Deze komen op de
agenda.
Belangrijke uitgangspunten zijn : Sint, Kerst, Carnaval, Sportdag
Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken : hygiëne, speelplaats, projecten
 

En de winnaar is ....

.

... Jesse!

De samenwerking van de Pionier, de wijkcommissie en gemeente Valkenswaard heeft voor Jesse
erg goed uitgepakt!

(zie UPC-huisje in de Barenststraat)



De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


