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Onderzoeksdagen

Cas van Erp (9)
Merle Letteboer (5)
Sem Akkermans (7)
Evi van Gool (7)
Lotte Kokshoorn (6)
Raf van den Enden (12)
Sander Hemmers (12)
Olivier Hoefsloot (5)
Yannick Frumau (9)

Onderzoeksdagen Kbs De Spoorzoeker
Alle leerkrachten hebben een thema uitgewerkt en lessen voorbereid met behulp van een
medewerker van het Wetenschapsknooppunt uit Rotterdam. Hier hebben ze de laatste twee
studiedagen hard aan gewerkt. Wij zijn super enthousiast en hopen dat de leerlingen ook
interessante en leerzame dagen hebben op school.
Om u alvast een klein beetje te informeren:
Voor de groepen ½ staan de onderzoeksdagen gepland in het voorjaar. Zij zullen echter wel kleine
opdrachten inzetten rondom het thema Sinterklaas.
De groepen 3 en 4 hebben als onderzoeksvraag: Hoe verandert de herfst de omgeving van de
school? Zij zullen gemengde groepjes maken waarmee er 4 thema’s van Herfst verder onderzocht
zullen worden. Sfeer, planten, weer en dieren.
De groepen 5 en 6 hebben als onderzoeksvraag: Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu in
Nederland met betrekking tot kleding, sporten, eetgewoonten, muziek en snoep.
De groepen 7 hebben optische illusies centraal gesteld. Is dat wat je ziet de waarheid? Hoe houden
je ogen je voor de gek?
De groepen 8 richten het onderzoek op wat is typisch Nederlands. Zij gaan samen met de
leerlingen vanuit verschillende perspectieven onderzoeken wat je moet weten over Nederland om
hier goed te kunnen functioneren.
Spoorzoeker app.
In het kader van de wet op de privacy zal er binnenkort het een en ander veranderen aan de
Spoorzoeker app. Sommige knoppen (zoals bijvoorbeeld de schoolinformatie) blijven voor
iedereen toegankelijk. Voor andere knoppen waarbij sprake is van privacy gevoelige informatie
zullen ouders/verzorgers voortaan moeten inloggen met een persoonlijke inlogcode.
Op dit moment wordt er op de achtergrond druk gewerkt aan deze wijziging. Zodra een en ander
definitief is zullen wij u verder informeren over de inlogprocedure.

In de groepen 1/2 wordt nog druk gewerkt rond het thema herfst. Er worden schilderijen gemaakt
en er lopen kabouters door de klas. De kinderen zijn nog steeds enthousiast om allerlei activiteiten
rondom de herfst te doen.
Verzoek: Op school hebben we altijd een stapel reservekleren liggen. Een ongelukje kan immers
altijd gebeuren. Als uw kind kleding van school heeft geleend zou u die dan gewassen aan ons
terug willen geven?
Verder zouden we erg blij zijn met sokken om de kast met reservekleding aan te vullen. Alvast heel
erg bedankt.

Onderzoeksdagen.
De groepen 5 en 6 zijn gestart met de voorbereiding voor de onderzoeksdagen van 7, 8 en 9
november. Vanaf afgelopen woensdag kregen de kinderen iedere dag een foto te zien, waarbij ze
zich moesten afvragen: Waar denk ik aan en Welke vragen heb ik hierbij. We doen dit om de
nieuwsgierigheid te prikkelen over het onderwerp dat onderzocht gaat worden. Dinsdag weten de
kinderen het thema. Vraag het maar na bij uw kind.

Bingo-avond groep 5 t/m 8.
Donderdag 1 november was het zover.... Dé bingo-avond
waar kinderen van groep 5 tot en met 8 al een paar weken
naar uit hadden gekeken ! Uiteindelijk hebben we met
meer dan 90 ouders en kinderen twee rondes gespeeld
met hele moeilijke opdrachten van presentator Meneer
Koen: hij verzon telkens een bepaalde rij of moeilijk figuur
op de kaart die 'vol-gebingo't' moest zijn. Als de rijen of
kaarten bijna vol waren, kon je een speld horen vallen in de
gymzaal bij het opnoemen van de getallen...
Het was een leuke avond met veel spanning, een flink
aantal prijswinnaars en blije gezichten achteraf. Genoeg
reden voor ons om verderop in het schooljaar nog een
extra bingo-avond te gaan organiseren. We hopen dan op
minstens zoveel enthousiaste aanmeldingen!
Tot de volgende keer,
De Feestcommissie (namens de Oudervereniging)

Sinterklaasfeest.
In verband met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn wij dringend op zoek
naar "oude schoenen "!
Alle soorten en maten zijn welkom.
Deze schoenen kunt u op het hoofdgebouw gelijk bij binnenkomst onder de trap in een
zak wegzetten.
Op de dependance kunt u de schoenen in het dramalokaal om het hoekje wegzetten (de deur
links in de hal).
Het is de bedoeling dat de kinderen hier niets over te weten komen!!
Wij hopen op heel veel paar schoenen!
Alvast bedankt!
Namens de sinterklaascommissie,
Anouk en Carla

HULP GEVRAAGD
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar maanden oud en ook de Oudervereniging is weer met vol
enthousiasme begonnen aan de organisatie van de activiteiten voor dit jaar.
Doel Oudervereniging
De oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.
In samenwerking met de leerkrachten organiseert ze allerlei activiteiten voor en met de kinderen.
Enkele voorbeelden: de sportdag, de Singelloop, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en
de avondvierdaagse.
Oproep
Voor de commissies Kerst/Oud&Nieuw, Sport en Carnaval zijn we nog op zoek naar
commissieleden. Zij bereiden de activiteiten voor. Wilt u ons daarbij helpen? Laat het ons weten
via kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl
Wij kijken uit naar een mooi schooljaar met leuke activiteiten voor alle kinderen!!
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Kbs De Spoorzoeker

