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Voorwoord

Een nieuw schooljaar betekent voor u en voor ons ook altijd weer een nieuwe schoolkalender waarin we u op de 
hoogte brengen van praktische zaken. Voor het eerst is deze kalender ook te vinden op de school-app. Naast de 
vaste planningen zullen er zich gaande het jaar nieuwe activiteiten aandienen. Op vrijdag verschijnt de wekelijkse 
nieuwsbrief (INFO), waarin wij hierover informeren. 

De schoolkalender is een onderdeel van de schoolgids. Samen geven deze documenten een volledig beeld van 
waar de school voor staat en hoe ze dat in praktijk brengt. De schoolgids kunt u downloaden van onze website 
of u kunt een exemplaar opvragen bij de administratief medewerkster. De schoolkalender die nu voor u ligt, 
is vooral praktisch van aard. Op het voorblad staat de maandkalender met daarop alle vrije dagen en andere 
belangrijke activiteiten aangegeven, achterop vindt u algemene informatie. We raden u aan zowel de schoolgids 
als deze kalender door te lezen. De kalender, de schoolgids en de meest actuele informatie met eventueel foto’s 
van activiteiten kunt u ook zien op de website. Het adres is www.spoorzoekerbreda.nl. U kunt op de kalender 
bijhouden wat er staat te gebeuren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het is natuurlijk onmogelijk 
om bij het maken van de kalender helemaal volledig te zijn, want sommige activiteiten zijn aan het begin van 
het schooljaar nog niet definitief vastgesteld. Bij aanpassingen wordt u via de wekelijkse INFO, die op vrijdag 
verschijnt, en via de school-app geïnformeerd.

We hopen dat wij allen - kinderen, ouders en team - in de zomer van 2017 terug kunnen kijken op een fijn en 
succesvol jaar.

Het team van,
Kbs De Spoorzoeker
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Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

19:30 - 22:30 info-
avond 1-4 + borrel

OV overleg

19:30 - 22:30 info-
avond 5-8 + borrel

Leerlingraad 
verkiezing

Bekendmaking 
nieuwe leerlingraad

deze week: 
kennism. gesprek 8

studiedag 
leerlingen vrij MR overleg Sportdag groep 3-8



Schoolleiding en team
De dagelijkse leiding is in handen van Antoinet Sommers. Samen met Mária Peeters is zij de directeur van de 
organisatorische eenheid ‘Kbs St. Joseph – Kbs De Spoorzoeker – Kbs De Liniedoorn’ (JSL). Met ingang van het nieuwe 
schooljaar zal Vera van Steen als Directeur in Opleiding (DIO) haar werkplek gaan krijgen op Kbs De Liniedoorn.
Samen met de teamcoördinatoren (TC-ers) Yvonne Hendriks (onderbouw groep 1-2), Lianne van Bekhoven (middenbouw 
groep 3-4), Martijn van Ooijen (bovenbouw groep 5-8) sturen zij de school aan. De directie, teamcoördinatoren en de 
interne begeleiders, Anne-Marie Kuijpers en Sacha Kauffeld, vormen samen het interne zorgteam.

Het schooljaar 2016-2017 starten we met zestien groepen. U vindt in deze kalender een tabel waarin aangegeven 
staat welke leerkrachten op welke dagen in welke groep staan. 

De school wordt ondersteund door:
• de administratief medewerkster (Petra Spronk) maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en   
 vrijdagochtend.
• de conciërge (Rinus de Graauw); dagelijks tot 11.30 uur aanwezig
• de conciërge (Jan de Hoon) is aanwezig op maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag de  
 gehele dag.
• De conciërge+ (Erik van Campen) is werkzaam op de drie scholen van de organisatorische eenheid en is o.a.  
 verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de installaties, de veiligheid (hoofd BHV) in en rondom  
 de school.
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Start 
Kinderboekenweek: 

‘voor altijd jong’
Vergadering 
leerlingraad

deze week: 
kennism.gesprek 3-7 OV overleg

Eind kinder-
boekenweek

bosdag groep 3 - 4

Verhuisdag voor 
groepen 3

Leerlingen groep 3 
hele dag vrij



In onderstaand schema kunt u zien, wie waar in het schooljaar 2016-2017 les gaat geven of taken heeft 
(x = eerste naam  o = tweede naam)

Naam Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Marleen Ligtvoet / José Lenten 1/2A x x x x o o o o o

Carla van Aert / Yvonne Hendriks 1/2B o o x x x x x x x

Liesbeth Schelbergen 1/2C x x x x x x x x x

Anne van Rooijen / Yvonne Hendriks 1/2D x x x x o x x x x

Heleen Reniers / Marlieke de Vaan 1/2E x x x x o o o o o

Jolanda van Berkom / Ria Delhez 3A x x x x x o o o o

Liesbet van Gestel / Myrthe Wijn 3B x x x x o o o o o

Esther van der Krabben / Dymph van Griensven 3C x x x x o o o o o

Ingeborg Koertshuis / Lianne van Bekhoven 4A x x x x x x x o o

Lianne van Bekhoven / Isabelle Verkooijen 4B x x o o o o o o o

Mirjam Masereeuw / Danique van Zantvliet 5A o o x x x x x x x

Miranda Vergouwen 5B x x x x x x x x x

Walther van Gils / Danique van Zantvliet 6A x x x x x x x o o

Ivonne Martens 6B x x x x x x x x x

Martijn van Ooijen / Denise Kerbusch 7 x x o o o o o o o

Jeannette Plant / Danique van Zantvliet 8 x x x x o o o x x

Les en takenschema

PERSONEEL MET ANDERE TAKEN

Naam Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Jan de Hoon Conciërge  x x x x

Rinus de Graauw Conciërge x  x  x x x

Petra Spronk Administratie x x x x x x x x

Anne-Marie Kuijpers IB-er x x x x

Sasha Kauffeld IB-er x x

Martijn van Ooijen Trajectklas / beelddenk / 
OPP-begeleiding

x x x

Liesbet van Gestel Ondersteuning MB x

heleen Reniers Ondersteuning OB x

Yvonne Hendriks TC-er OB x x x x

Lianne van Bekhoven TC-er MB x x x x

Martijn van Ooijen TC-er BB x x x x

Suzanne Gerrissen Vaste invalkracht x x x x

Desirée van den Ouweland Rugzakbegeleiding x x x x

Martijn van Ooijen Extra inzet x

Wil van der Meer Lkr techniek / handv. x x

Antoinet Sommers Directeur

Mária Peeters Directeur
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Inos dag
Leerlingen vrij

Belcrum Herdenking 
va. 19:00 MR overleg

deze week: 
gesprekken groep 8 OV overleg

informatieavond 
orient. ouders

deze week facultatief 
gesprek gr 3-7

Juffendag 
groep 3-4

Vergadering 
leerlingraad



Aantal uren onderwijs
Wettelijke verplichting lesgevende uren in acht schooljaren is 7520 uren. Op Kbs De Spoorzoeker zijn de lestijden voor 
alle groepen gelijk, de groepen 1 t/m 8 moeten daardoor minimaal 940 lesuren per jaar krijgen. Feitelijke les te geven 
uren schooljaar 2016-2017: 940,25
 
Schooltijden:
‘s morgens   start voor alle groepen: 08.30 uur; (inloop van 8.20)

pauze  Groep 3a – 3b – 3C:  10.00-10.15 uur (op benedenplein naast groep 3)
  Groep 4a – 4b:   10.15-10.30 uur (op benedenplein naast groep 3)
  Groep 5a – 5b:   10.00 – 10.15 uur (op dakplein)
  Groep 6A – 6B:      10.15 – 10.30 uur (op dakplein)
  Groep 7 – 8:   10.30 – 10.45 uur (op dakplein)
   
  Kleuters hebben fruitpauze in hun klas en spelen iedere ochtend en middag
  buiten of in de speelzaal

Overblijf:  Groep 1 – 2: lunch 11.45-12.00; buitenspelen 12.00-12.30; 
  Groep 3 – 4: buitenspelen 11.30-12.00; lunch 12.00-12.15;
  Groep 5 – 8: lunch 12.15-12.30; buitenspelen 12.30-13.00;

’s middags  eindtijd alle groepen 14.45 uur
  eindtijd alle groepen woensdagmiddag 12.15 uur

Let op: Op het moment dat de dependance in gebruik genomen gaat worden zullen 
de schooltijden en lunchtijden mogelijk aangepast worden.

Vakantierooster en vrije 
dagen 2016-2017

Datum Studiedagen team Datum

Zomervakantie 25-07-2016 t/m 02-09-2016 Dinsdag 27 september 2016

Herfstvakantie 24-10-2016 t/m 28-10-2016 
+ 31 oktober 2016

Maandag 31 oktober 2016 (INOS-dag)

Kerstvakantie 23-12-2016 vanaf 12.15 uur  
t/m 6-01-2017

Dinsdag 6 december 2016

Voorjaars-/carnavalsvakantie 24-02-2017 vanaf 12.15 uur 
t/m 03-03-2017

Vrijdag 3 februari 2017

Goede vrijdag 14-04-2017 Woensdag 22 maart 2017

Pasen 17-04-2017 Donderdag 18 mei 2017

Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017 Maandag 26 juni 2017

Hemelvaart 25-05-2017 t/m 26-05-2017

Pinkstervakantie 05-06-2017 t/m 09-06-2017

Zomervakantie 14-07-2017 vanaf 12.15 uur  
t/m 27-08-2017

De onderwijstijd
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Sinterklaas 
op school

Studiedag
Leerlingen vrij

OV overleg

Goededoelendag:
Serious Request 

2016
17:00 - 19:00 

kerstdiner Middag vrij



Schoolverzuim
Het kan voorkomen dat uw kind om reden van ziekte de school niet kan bezoeken. Wilt u dit dan telefonisch, per 
e-mail of via de school-app aan ons melden, vóór 8.30 uur. Bezoek aan tandartsen/orthodontisten dient buiten 
schooltijd geregeld te worden. Mogelijkheden tot extra verlof erkent de leerplichtwet alleen om gewichtige, 
belangrijke redenen. Dit moet tien dagen van tevoren via de administratie bij de directeur worden aangevraagd. 
Zij kan alleen toestemming geven als de reden binnen de wettelijke mogelijkheden valt. Bij twijfel overlegt zij met 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. Het formulier dat u hiervoor moet invullen, is verkrijgbaar bij de 
administratie. U kunt dit formulier ook downloaden vanaf de site  www.spoorzoekerbreda.nl

Begin en einde van de schooltijd
De school begint om 8.30 uur. Tien minuten daarvoor gaat de deur open. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan 
naar binnen komen. De leerkracht is er dan om de kinderen op te vangen. Ouders van kinderen van de onderbouw 
die even mee willen lopen, kunnen dat doen. Wanneer u wat wilt vragen, kunt u dat beter na schooltijd doen, want het 
binnenkomen vraagt veel aandacht. Om 8.30 uur moeten alle kinderen in hun klaslokaal zijn. De kinderen komen per 
twee groepen door hun ingang, deze ingangen bevinden zich rondom de school. Kinderen die later komen, moeten via 
de hoofdingang van de school naar binnen komen. Om 08.30 uur starten de lessen. Alle ouders dienen de klaslokalen 
om die tijd verlaten te hebben.  
De leerkrachten houden bij het binnenkomen toezicht in de gang en bij de trap of zij zijn in het lokaal bij de kinderen. 
Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen op het schoolplein. Tijdens de pauze ‘s ochtends houden de 
leerkrachten buiten toezicht. Aan het eind van elke ochtend of middag kunt u voor de poort de kinderen opwachten. 
Alle kinderen komen samen met hun leerkracht naar buiten. De kleuters gaan pas naar de ouders/verzorgers als de 
leerkracht deze heeft gezien.

Andere schooltijden en gezamenlijk overblijven
Op onze school werken we met andere schooltijden. Dat houdt in dat alle kinderen in principe overblijven. Kinderen 
eten een kwartier met de leerkracht in het lokaal hun boterham, fruit en drinken. Daarna gaan zij onder begeleiding 
van pedagogische medewerkers en vrijwilligers buiten spelen. Er worden begeleide sportactiviteiten georganiseerd. 
Jaarlijks wordt de bijdrage voor het overblijven voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt, na goedkeuring door 
de MR. Kinderen die wel naar huis gaan tussen de middag moeten bij de start van het middagprogramma in de klas 
aanwezig zijn. Het rooster van iedere groep vindt u bij het tabblad ‘De onderwijstijd’ op deze kalender. 

Met de fiets naar school / verkeersveiligheid
Kom zoveel mogelijk te voet naar school. De kinderen die op de fiets komen, kunnen hun fiets aan de voorkant van de 
school binnen het aangegeven vak neerzetten. Het stallen van de fiets gebeurt op eigen risico. Niemand mag bij de 
fietsen spelen of aan de fiets van een ander komen. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Dit in verband met 
de veiligheid. Als het toch noodzakelijk is de auto te gebruiken, parkeer in ieder geval de auto op de parkeerplaatsen 
van het Pastoor Pottersplein, zodat de uitgangen van de school voor de kinderen overzichtelijk en daardoor veilig zijn!

ALGEMENE INFO
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2e kerstdag 
Kerstvakantie Kerstvakantie

KerstvakantieKerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Oudjaar
Kerstvakantie

Deze week 
adviesgesprek gr 8 MR overleg

Centrale 
voorlichting VO

Centrale 
voorlichting VO

OV overleg

Vergadering 
leerlingraad



Weekinfo
Op  vrijdag verschijnt de wekelijkse nieuwsbrief (INFO) digitaal. Elke week opnieuw vindt u hierin belangrijke 
informatie voor u als ouder/verzorger zoals uitstapjes of educatieve reizen, projecten, feesten zoals  carnaval, 
sport- en speldag, werkgroepen, vragen om hulp, buitenschoolse opvang, enz. De INFO is elke week te vinden 
op onze website en de app. U blijft, wanneer u deze INFO leest, op de hoogte van het gebeuren in en om Kbs De 
Spoorzoeker. Deze INFO krijgt u wekelijks per e-mail. 

Website
De website van onze school:  www.spoorzoekerbreda.nl
Hierop staan onder andere de schoolgids, beleidsstukken, berichten van medezeggenschapsraad, 
oudervereniging, foto’s van teamleden enz. Kortom een bezoek meer dan waard. 

Klasbord 
Leerkrachten geven een inkijkje in het klassengebeuren via Klasbord. Foto’s van activiteiten, korte impressies 
van actuele activiteiten ontvangt u via dit kanaal.

App
De schoolapp kunt u gebruiken voor een laatste update van de jaarkalender en u kunt uw kind snel en handig 
ziekmelden. Ook kunnen wij u bereiken middels een push bericht bij dringende wijzigingen. 

Infoavond 
In de tweede week van het schooljaar staat er een infoavond gepland. U maakt kennis met de leerkracht en 
medeouders uit de groep van uw kind. Voorafgaand  kunt u één workshop kiezen uit een serie workshops. Deze 
workshops zullen een inkijkje geven in de dagelijkse onderwijspraktijk. We denken nu aan bv, Snappet, Kanjer, 
Voortgezet Onderwijs.
Om u in de gelegenheid te stellen om meerdere groepen te bezoeken zijn de avonden over twee dagen verspreid. 
U vindt deze data in de kalender.

Avonden voor ouders die zich op basisonderwijs oriënteren
Voor ouders die zich oriënteren op basisonderwijs worden er op 23 november en 15 maart informatieavonden 
georganiseerd. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de administratief medewerkster en ontvangen 
vervolgens een uitnodiging voor deze avond.

ALGEMENE INFO
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Studiedag
Leerlingen vrij

19:30 Focusgroep: 
input MSB

19:30 Focusgroep: 
input MSB Open dag VO

Voorstellingen 
groep 1-2
1e rapport Open dag VO

Oudergesprekken 
groep 3-7

Oudergesprekken 
groep 3-7

Carnaval op school
Middag vrij



Rapporten en oudercontactdagen

Onderwerp
Groep

Nieuwe
ouders

1-2 3 4 5 6 7 8

SEP

Infoavond (incl. borrel na 
afloop) in de tweede week 
(19:30–22:30)

13 september 2016 15 september 2016

Kennismakingsgesprekken 
in de week van 19 september

8

OKT Kennismakingsgesprekken 
in de week van 10 oktober 

3 4 5 6 7

NOV

Informatieavond 
oriënterende ouders

23/11

Voortgangsgesprekken 
groep 8 in de week van 14 
november

8

Tussentijdse 
voortgangsgesprekken in 
de week van 28 november 
(facultatief)

3 4 5 6 7

DEC
Leerkrachten voeren onder 
schooltijd gesprekken met 
leerlingen 

1-2 3 4 5 6 7

JAN Adviesgesprekken VO in de 
week van 16 januari 2017

8

FEB
Voortgangsgesprekken n.a.v. 
cito M-meting in de week 
van 13 februari 2017

3 4 5 6 7

MAA Informatieavond 
oriënterende ouders

15/03

APR Leerkrachten voeren onder 
schooltijd gesprekken met 
leerlingen

1-2 3 4 5 6 7 8
MEI

JUN
Voortgangsgesprekken nav 
cito E-meting in de week van 
3 juli 2017

3 4 5 6 7

JUL

AUG

Er is tussentijds altijd ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek. De begeleiding van de kinderen 
zien we als een verantwoordelijkheid van ouders en school samen.

2016
2017

20
16

20
17
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Centrale 
Aanmelding VO

OV overleg
Centrale 

Aanmelding VO Schoolfotograaf Schoolfotograaf

Informatieavond 
orient. ouders MR overleg

Dag vd 
Lentekriebels

Studiedag
Leerlingen vrij Onderzoeksdagen Onderzoeksdagen Zomertijd

Theateravond 
groep 3

Vergadering 
leerlingraad



Luizenbrigade
In samenwerking met de GGD zijn we gestart met een hoofdluisbrigade. Een aantal ouders/verzorgers controleert 
de kinderen, kort na elke schoolvakantie, op hoofdluis. Van de kinderen bij wie hoofdluis geconstateerd is, 
worden de ouders door de leerkracht op de hoogte gebracht. Ook krijgen zij informatie over hoe men de luis kan 
bestrijden. Na twee weken vindt een her controle plaats in de klas waar hoofdluis geconstateerd was. Dit blijkt 
bijzonder effectief. Op de kalender vindt u de data van de luizencontrole. Voor vragen omtrent controles kunt u 
contact opnemen met de ouder die de coördinatie van de luizenbrigade op zich heeft genomen.

Verjaardagen
We besteden in de groep aandacht aan de verjaardag van uw kind. Uw kind mag uiteraard ook trakteren. Het liefst zien 
wij gezonde traktaties, maak deze niet te groot. Het is de bedoeling dat de kinderen alleen hun klasgenootjes trakteren, 
een traktatie voor broertjes en zusjes verstoort de voortgang in de lessen te veel. De leerkrachten vinden het een 
uitstekend idee mee te delen in deze traktatie.

De Ontdekking
In de gemeente Breda is het aanbod van cultuureducatie voor het basisonderwijs samengevat in De Ontdekking. 
Meer dan vijftig Bredase basisscholen volgen jaarlijks het programma van De Ontdekking. 
Bredase instellingen op het gebied van cultuur leveren op verschillende manieren hun bijdrage aan deze 
cultuureducatie voor het basisonderwijs. Het aanbod over de verschillende kunstdisciplines (beeldend, theater, 
muziek en dans) is zo evenwichtig mogelijk verdeeld over de jaargroepen en afhankelijk van de inhoud, het niveau 
en de leeftijdsgroep.

Informatie voor de ouders/verzorgers van de kleuters
U heeft al kunnen lezen hoe de kinderen van groep 1 - 2 naar binnen komen.
• U heeft al kunnen lezen hoe de kinderen van groep 1 - 2 naar binnen komen.
• Voor de ochtendpauze nemen de kinderen fruit en drinken mee. Het is fijn als het fruit is schoongemaakt. 
• Voor de middagpauze nemen de kinderen een lunchpakket en drinken mee. Dit alles graag in een rugzak.
• De kinderen kunnen hun rugzak wegzetten in de daarvoor bestemde kast of rekken. Per twee klassen is er een 

koelkast beschikbaar.
• Denk aan het milieu: bekers en bakjes verminderen het afval.
• Wij gaan elke dag, als het maar even kan, met alle kinderen naar buiten. Bij slecht weer spelen en gymmen we 

binnen. Wij vragen u hiervoor gymschoenen mee naar school te geven. Wilt u duidelijk de naam van uw kind  
er in zetten. Speciale gymkleren zijn niet nodig, want we spelen in hemd en onderbroekje. 

• Als uw kind voor de verjaardag van papa, mama, of verzorger iets wil maken, helpen wij met een verrassing.  
Geeft u dan tijdig een berichtje met de naam en datum van de jarige aan de leerkracht.

• Er bestaat de mogelijkheid, na overleg met de leerkracht, in de groepen 1 - 2 een ochtend aanwezig te zijn  
en zo te ervaren wat uw kleuter op school allemaal doet. 

• U bent van harte uitgenodigd om de verjaardag van uw kind op school mee te komen vieren.

ALGEMENE INFO



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 31 01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

april 2017

Meivakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Goede Vrijdag Eerste Paasdag

w
ee

k 
13

w
ee

k 
14

w
ee

k 
15

w
ee

k 
16

w
ee

k 
17

Verkeersexamen 
groep 7 Palm Pasen viering

OV overleg

Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Eindtoets groep 8 Koningsspelen Communieviering



Fruit en drinken
Alle kinderen mogen ‘s ochtends voor tijdens de pauze fruit en drinken meenemen.
Voor de middagpauze nemen de kinderen een lunchpakket en drinken mee. Met het oog op het milieu is het verstandig 
om drinken in een beker mee naar school te geven. Wij stimuleren graag gezonde voeding, u kunt ons daarbij 
ondersteunen door bijvoorbeeld geen koek of snoep mee te geven. Voor producten die gekoeld moeten blijven is per 
twee groepen een koelkast aanwezig. 

Gymnastiek
De kinderen van groep 3, 4 en 5 maken gebruik van de gymzaal aan de Archimedesstraat. De groepen 6, 7 en 8 gaan 
met de bus naar de Topaasstraat. Voor het gymmen hebben de kinderen gymkleding nodig: een T-shirt, een korte 
broek  en schone gymschoenen met lichte zool zijn voldoende. Dit alles natuurlijk in een tas. Als uw kind niet mee kan 
gymmen, dient u dat schriftelijk door te geven met opgaaf van reden. Wilt u, om problemen te voorkomen, de schoenen 
en eventueel de kleding voorzien van de naam van uw kind én regelmatig controleren of de maat nog goed is. Het 
gebruik van deodorant, met name voor de bovenbouwgroepen is gewenst. De afspraak is dat alleen deodorantrollers 
zijn toegestaan. Voor de veiligheid moeten kinderen sieraden afdoen en lange haren in een staart doen.  
 
Gymrooster:

Informatie voor de groepen 3 t/m 8

Archimedesstraat

Maandagochtend Dinsdagochtend Woensdagochtend Donderdag Vrijdagochtend

Groep 4A Groep 3A Groep 5A

Groep 4B Groep 3B Groep 5B

Groep 3C

Vrijdagmiddag

Topaasstraat Groep 3A

Groep 3B

Groep 3C

Topaasstraat (bus)

Dinsdagochtend Woensdagochtend

Groep 7 Groep 6A

Groep 8 Groep 6B
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Meivakantie Meivakantie Meivakantie
Meivakantie

Dodenherdenking
Meivakantie

Bevrijdingsdag

OV overleg MR overleg Moederdag

Studiedag
Leerlingen vrij

Groep 8 krijgt 
bericht aanname VO Vrij

Praktijk examen 
verkeer groep 7

Gezamenlijke Juf-
fendag groepen 1-2

Educatieve reis 
groep 3
vormsel Pinksteren

Vergadering 
leerlingraad



Educatieve reizen
Aansluitend op het onderwijsprogramma organiseert de school jaarlijks een educatieve reis voor alle groepen 3 
tot en met 7. Leerzaam en leuk worden daarbij gecombineerd. Voorbeelden zijn: Neeltje Jans, het Bewaarde land, 
het Natuurmuseum en Textielmuseum in Tilburg. Voor groep 8 organiseert de school een driedaags kamp, vol met 
activiteiten. Voorwaarde om mee te gaan op een educatieve reis en schoolkamp, is dat ouders het vooraf vastgestelde 
bedrag hebben betaald. Kunt u dit bedrag -om welke reden dan ook- niet betalen, dan is er een regeling mogelijk. Zo 
kan uw kind toch mee. Neemt u daarvoor contact op met de administratie van school of Loket Wegwijs, voor bijzon-
dere bijstand (tegemoetkoming voor schoolreisjes, overblijven, enz.): Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda, 
076-5299700, www.wegwijsbreda.nl.

Afscheid groep 8
Het proces van afscheid nemen wordt voor groep 8 in de laatste periode voelbaar. Er worden verschillende activiteiten 
gedaan die hierbij horen. Zo wordt er een afsluitend musical-optreden ingestudeerd en opgevoerd. 
Als afsluiting van de basisschoolperiode gaan de leerlingen van groep 8 op kamp. Het team neemt afscheid van de 
kinderen en hun ouders tijdens een hapje en een drankje na de musical van groep 8.

Buitenschoolse opvang 
Open-up!|Fun Kidz is onze samenwerkingspartner. Zij hebben de opvang in het gebouw van onze school. 
Er zijn meerdere opties voor de opvang van uw kind, voor- en naschool, in of in de buurt van de school: Open-up!|Fun 
Kidz, Tompouce (Kober) en Ziejezo (Woelewippie). Wilt u meer informatie dan raden we u aan om op de websites van de 
BSO’s te lezen

Huiswerk
Huiswerk  wordt opgegeven om thuis te maken en/of te leren. Het opgegeven werk betreft het 
inoefenen van vaardigheden of het verwerven van kennis. De voorbereiding en evaluatie vinden 
wel op school plaats. Wij zijn van mening dat het geven van huiswerk de leerlingen laat wennen 
aan een schooltaak buiten de schooluren. We verwachten dat dit de overgang naar het voort-
gezet onderwijs zal vereenvoudigen. Huiswerk kan aan de hele groep opgegeven worden, maar 
ook aan een deel van de groep of aan enkele kinderen, die om wat voor reden dan ook extra 
oefening nodig hebben.
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Educatieve reis 
groep 3
vormsel

OV overleg
Educatieve reis 

groep 6 en 7 Vaderdag

Speldag groep 1-2

Educatieve reis 
groep 4

MR overleg

Studiedag
Deze week maakt 

groep 8 kennis met 
VO Eindkamp groep 8 Eindkamp groep 8

Eindkamp groep 8
2e rapport

Vergadering 
leerlingraad



De oudervereniging
Alle ouders en verzorgers van onze kinderen vormen samen de oudervereniging (OV). Het dagelijks bestuur hiervan 
vergadert een keer per maand. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 
en leden. Voorts is een afvaardiging van het team aanwezig bij de vergaderingen. De oudervereniging heeft als doel de 
samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De oudervereniging organiseert samen met leerkrachten 
allerlei activiteiten voor en met de kinderen. De kinderboekenweek, de Sinterklaas-, Kerstviering en carnaval zijn daar 
enkele voorbeelden van. Deze activiteiten kosten natuurlijk geld en worden bekostigd door middel van de ouderbijdrage. 
Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt 20,00 euro per kind. De OV heeft deze bijdrage nodig om de activiteiten voor de 
kinderen te financieren. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het benodigde budget, dient uw bijdrage vóór 1 
november binnen te zijn op bankrekening NL 20 INGB 0004340992 t.n.v. Oudervereniging Kbs De Spoorzoeker, Breda 
o.v.v. de naam/namen en groep van uw kind(eren). Op de algemene ledenvergadering in september bespreekt de OV 
de activiteiten van het afgelopen jaar en het financieel jaarverslag. Daarnaast maakt ze ook de voornemens voor het 
nieuwe schooljaar en de begroting aan de ouders kenbaar. kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl

De Medezeggenschapsraad
Naast de directie en het schoolbestuur houdt ook de Medezeggenschapsraad (MR) zich bezig met het beleid. De MR 
bestaat uit vier gekozen ouders en vier teamleden. De MR adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en het bestuur 
over bijvoorbeeld het aanpassen van de schooltijden, de kinderlunch en de veiligheid op school. Het optimaal organise-
ren van onderwijs en opvang blijft een aandachtspunt. U als ouder kunt uw ideeën ook kwijt via de MR-leden of via het 
e-mailadres. Ten aanzien van sommige zaken heeft de MR niet alleen een adviserende rol, maar heeft zij instemmings-
recht en kan de directie pas een besluit uitvoeren na instemming van de MR. In het najaar verschijnt er een jaarverslag 
van de MR op de website en de app van de school. kbsdespoorzoeker_mr@inos.nl. Ouders hebben de mogelijkheid om 
als toehoorder aanwezig te zijn bij de MR vergaderingen.

Gezondheidsdienst (GGD)
De gezondheid van uw kind is niet alleen uw zorg, maar ook een zorg voor de school en de GGD. De afdeling 
jeugdgezondheidszorg van de GGD zal op verschillende manieren aandacht besteden aan de gezondheid 
van de kinderen. Zo is er een onderzoek door de doktersassistente bij 5-6 jarige en bij 10-11 jarige kinderen. 
Hiervoor krijgt u een uitnodiging, waarin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. De onderzoeken 
vinden plaats op onze school. Als u zelf iemand wilt spreken, kunt u altijd contact opnemen met de GGD. Ook 
de groepsleerkrachten kunnen, in overleg met u, bij specifieke vragen contact opnemen met de jeugdarts. De 
jeugdarts voor onze school is Saskia Campo.  
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Oudergesprekken 
groep 3-7

Stapje verder 
11:00-12:00

Oudergesprekken 
groep 3-7

19:00 Afscheid 
groep 8

12:15 Uitzwaaien 
groep 8 Middag vrij



Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je weten hoe een 
andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het internet. In de meeste gevallen 
is dit voldoende. Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt? Dan hoopt het 
CJG Breda dat je hen benadert. Op elke basisschool in Breda is een school CJG-er aanwezig. Op onze school is dat 
Malika Bellaghmouch.  Mocht je vragen hebben dan kun je haar bellen of een mail sturen naar Mbellaghmouch@
imwbreda.nl. Het CJG is ook 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-444 0003 of via de 
website www.cjgbreda.nl.

Schoolfoto’s
In de loop van het schooljaar maakt de schoolfotograaf foto’s van alle kinderen individueel en klassenfoto’s. Ook is het 
mogelijk een foto te laten maken van alle broertjes/zusjes binnen een gezin. U bent uiteraard niet verplicht de foto’s 
te bestellen.

Schoolshirts      
Bij de conciërge zijn schoolshirts verkrijgbaar in diverse maten à € 5,-. Deze kunnen natuurlijk bij de gymles gebruikt 
worden (niet verplicht overigens), maar het is ook leuk als de leerlingen deze bij buitenschoolse activiteiten zoals de 
Singelloop, sportdag en de avondvierdaagse dragen.
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Schoolbestuur INOS
Stichting Katholiek Onderwijs Breda t     076 561 16 88 e     info@inos.nl
Postbus 3513, 4800 DM  Breda     
     
Kbs De Spoorzoeker  e     kbsdespoorzoeker_info@inos.nl  
Pastoor Potterplein 2, 4815 BC  Breda t     076 571 09 64 w     www.spoorzoekerbreda.nl  
     
Directeuren organisatorische eenheid JSL:
St. Joseph – Spoorzoeker – Liniedoorn:
Mária Peeters t     06 - 43 51 85 44 e     maria.peeters@inos.nl  
Antoinet Sommers t     06 - 43 50 68 86 e     antoinet.sommers@inos.nl
Vera van Steen t     06 - 42 21 80 06 e     vera.vansteen@inos.nl

Teamcoördinator onderbouw (gr. 1 en 2 ):   Yvonne Hendriks e     yvonne.hendriks@inos.nl
Teamcoördinator middenbouw (gr. 3 en 4): Lianne van Bekhoven e     lianne.vanbekhoven@inos.nl
Teamcoördinator bovenbouw (gr. 5 t/m 8):     Martijn van Ooijen e     martijn.vanooijen@inos.nl

Hoofd bedrijfshulpverlener Kbs De Spoorzoeker 
Erik van Campen  e     erik.vancampen@inos.nl

Interne Begeleider  Anne-Marie Kuijpers e     anne-marie.kuijpers@inos.nl
 Sacha Kauffeld e     sacha.kauffeld@inos.nl 

Oudervereniging (OV): David van Wijck (voorzitter) e     kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl 
  
Medezeggenschapsraad (MR): Bob Schenkels (voorzitter) e     kbsdespoorzoeker_mr@inos.nl           
  
Samenwerkingsverband RSV  t     076 – 572 39 95 e     po@rsvbreda.nl
Optimale Onderwijs Kansen(OOK)  w     www.rsvbreda.nl
Ridderstraat 34
4902 AB  Oosterhout
  
BSO  Open-Up!|Fun-Kidz               t     06  –  53 34 82 38 e     info@open-up.nu

BSO Kober 
Tompouce t     076  – 581 54 75  e     tompoucebso@kober.nl 
Coördinator Kober kinderlunch: 
Mevr. Sharine Sluis (tussen 11.30 – 13.00 uur aanwezig)  t     076  – 571 09 64 e     sharine.sluis@inos.nl
Peuterspeelzaal: De belhameltjes t     076  –  571 29 81 e     belhameltjespto@kober.nl
Unitmanager Kober  
Brigit Bazuin t     076  –  581 54 75 e     bbazuin@kober.nl

Kinderdagverblijf Woelewippie en 
BSO Zie je zo t     076 –  571 74 43 Polderstraat 4, 4815AH Breda

Coördinator luizenbrigade: 
Mevr. Esther Kooter  t     06 – 21 63 85 38 e     estherk1971@icloud.com

Interne schoolvertrouwenspersoon:
Mevr. Anne-Marie Kuijpers t     076 – 571 09 64 (school) e     anne-marie.kuijpers@inos.nl
Mevr. Mirjam Masereeuw  e     mirjam.massereeuw@inos.nl

Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. Toine van Dorst  t     06 – 52 50 19 75
Arbo Unie Breda t     076 –  548 78 00  

GGD, afdeling Jeugd t     076 – 528 20 00 w     www.ggdwestbrabant.nl
  e     info@ggdwestbrabant.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin De school-CJG-er  t     06 – 53 48 84 71 e     mbellaghmouch@imwbreda.nl
Mevr. Malika Bellaghmouch t     0800 – 444 00 03

Inspectie basisonderwijs (vertrouwensinspecteur) t     088 – 669 60 60 w     www.inspectiebasisonderwijs.nl
 t     0900 – 111 31 11

Leerplichtambtenaar gemeente Breda
Mevr. K. Elvers-Heijster t     076 – 529 40 80 e     ka.heijster@rblwest-brabant.nl

Wegwijs (loket), voor bijzondere bijstand   w     www.stichtingleergeld.nl
(tegemoetkoming schoolreisjes, overblijven, enz.) t     076 – 529 97 00
Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda,   w     www.wegwijsbreda.nl

Parochie Breda Noord 
Belgiëplein 6, 4826 KT Breda t     076 – 587 34 82

Politie Breda
Wijkagent dhr. Wilco Smith t     0900 – 8844

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMERS
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