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

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

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Ans en Susanne van Bureau Jong

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

BS De Pionier - 't Spionneke 11 januari 2018



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.

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

Voorstellen Marjolein de Jongh

Beste ouders,

http://www.bureaujong.nl


Ik ben Marjolein de Jongh en zal vanaf 2018 in groep 3 op de woensdag en in groep 1/2 op de
donderdag en vrijdag werken.

Ik heb al kennis mogen maken met uw kinderen voor de kerstvakantie.

Na een studie facility management en werkervaring in die branche ben ik op mijn 29ste begonnen
aan de PABO en ik werk nu ongeveer 10 jaar in het onderwijs.

Ik ben begonnen in Hoevelaken en Amersfoort en de laatste 4 jaar heb ik in Italië op een Europese
school gewerkt. Op de school was een Nederlands/ Belgische afdeling.

Afgelopen zomer zijn wij (mijn man en onze 3 kinderen van 15, 13 en 11 jaar) terugverhuisd naar
Nederland. We zijn in de gemeente Bergeijk beland, waar we het erg naar ons zin hebben.

Ik heb zin en het vertrouwen om met uw kinderen te werken, ondanks dat het Nederlandse systeem
wel zal weer even wennen zal zijn.

Hopelijk tot snel op school!

Voorstellen Bianca Wenting

Hallo allemaal,

Mijn naam is Bianca Wenting. Ik ben 26 jaar oud en ik woon in Eindhoven.

Afgelopen maand kreeg ik het verzoek om te komen werken op basisschool de Pionier.
Dat wil ik graag doen!
Ik zal elke donderdag en vrijdag -tot de meivakantie- werkzaam zijn in groep 4.

Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik werkzaam in groep 1/2 op basisschool Prinses Beatrix
in Bergeijk.

Tot ziens op basisschool de Pionier.

Vriendelijke groet,



Bianca Wenting

Voorleesmiddag

V O O R L E E S M I D D A G

Hallo kinderen (4-6 jaar), kennen jullie het verhaal van het lelijke jonge eendje al? Het eendje wat
niet leek op zijn broertjes of zusjes en daar heel verdrietig van werd? Hoe het met hem ging, willen
wij graag aan jullie laten zien want er zijn schitterende tekeningen gemaakt van dit verhaal.
Kunstenaar Theo van Hoytema heeft het hele sprookje getekend en in het Nederlands Steendruk
Museum aan de Oranje Nassaustraat 8C in Valkenswaard is nu een tentoonstelling van zijn werk.
Je kunt hier ook zijn tekeningen van andere dieren zien. Wij lezen op vijf verschillende woensdagen
het verhaal aan jullie voor en wel op 17 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart en 28 maart 2018
om 14:00 uur en om 15:00 uur (in twee rondes). Kom je ook?

Na afloop mag je een kleine attentie mee naar huis nemen. Nodig je vriendjes, vriendinnetjes of
klasgenootjes ook uit voor een voorleesmiddag in het museum. Tot ziens in het NSM!

Voorwoord 11 januari 2018



Beste ouder(s), verzorger(s),

2018 is gestart. We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een heerlijke ontspannen
vakantie.

Afgelopen woensdag hebben we onze open dag georganiseerd. De kinderen van de leerlingenraad
hebben de nieuwe ouders rondgeleid door onze school, ook de MR en OV hebben zich
gepresenteerd. Dank je wel iedereen die zich deze ochtend heeft mogelijk gemaakt!

Groepsbezetting per 1 januari 2018 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Gr 1-2 blauw Els Els Els Els Els
Gr 1-2 geel Natasja Natasja Natasja Marjolein Marjolein
Gr 3 Daisy Daisy Marjolein Daisy Daisy
Gr 4 Tessa Tessa Tessa Bianca Bianca
Gr 5 Ine Ine Ine Ellen Ellen
Gr 6-7 Susan Susan Susan Susan Susan
Gr 7-8 Renske Renske Renske / Ellen Renske Renske

Onze nieuwe leerkrachten Marjolein en Bianca stellen zich in dit Spionneke aan u  voor.

In januari en begin februari is de periode waarin de niet-methode afhankelijke toetsen worden
afgenomen om een tussenbalans te maken. Komen de Cito-gegevens overeen met het beeld in de
groep? Zo krijgen we een nog completer beeld van uw zoon/dochter. Vrijdag 9 februari zijn alle
toets resultaten van Cito Midden bekend en kunt u ze inzien bij het tabblad “Mijn kinderen” op de
website/SKOzapp. Vrijdag 23 februari krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis. Dat zal zoals al
eerder gecommuniceerd is, een nieuw rapport zijn. 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

De meivakantie start donderdag 26 april 12.00 uur!
Donderdag 26 april hebben we SKOzoK studiemiddag.
Ook op koningsdag 27 april zijn alle kinderen vrij (hier bleek onduidelijkheid over te bestaan).



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

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


