
 
 

12 november 2018 

 

 
16 november  Start Week van de Mediawijsheid 
21 november  Informatieavond nieuwe ouders 
 

 

15 november  Neil van Dun (8) 
15 november  Laurie Simon (6) 
15 november  Anneloes van Wijk (9) 
18 november  Tygo Wiegeraad (10) 
19 november  Anne Kooter (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
Facultatieve gesprekken groep 3-8 in de week van 27 november tot 1 december 
In onze gesprekkencyclus hebben we opgenomen dat we in de komende periode, van 26 
november tot en met 30 november, u de gelegenheid willen bieden om een tussentijds leerkracht-
oudergesprek te hebben over de voortgang van uw kind. Voor de groepen 3 geldt dat we in 
november alle ouders uit zullen nodigen. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat het facultatieve 
gesprekken zijn die zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouder kunnen plaatsvinden.  
(Uit de evaluatie van de voorgaande jaren is gebleken dat een deel van de ouders de periode 
tussen het kennismakingsgesprek en het eerste rapportgesprek te lang vindt. Maar, omdat niet 
iedereen dit als zodanig ervaart, is het merendeel van deze tussentijdse gesprekken facultatief).  
 
Groepen 4 t/m 8 
Er kan op twee manieren een afspraak tot stand komen:  
1) u ontvangt donderdag 15 november per e-mail een uitnodiging van de leerkracht. 
2) u heeft op donderdag geen uitnodiging ontvangen en wil toch graag gebruik maken van de 
mogelijkheid van een gesprek. Dan geeft u voor 19 november per e-mail bij de leerkracht aan dat u 
graag een gesprek wilt. U ontvangt dan uiterlijk 21 november een uitnodiging van de leerkracht. 
 
Groepen 3 
Voor de groepen 3 zullen we alle ouders uitnodigen. Zij kunnen zich inschrijven via Schoolgesprek 
en zullen deze week hierover een aparte mail ontvangen.  
 
Omdat het om facultatieve gesprekken gaat, kunnen wij in de planning geen rekening houden met 
broertjes/zusjes. Mocht u op de voorgestelde afspraak echt niet in de gelegenheid zijn te komen, 
neemt u dan contact op met de leerkracht.   

 
 
 
 
Ouderportaal van Parnassys. 
Via het ouderportaal kunnen ouders/verzorgers de gegevens van hun kind(eren) bekijken en 
eventuele foutieve gegevens wijzigen. Vervolgens ontvangt de school hiervan een bericht in de 
mail en wordt dit verwerkt bij de administratie. Vaak krijgen wij de melding om het veld met 
noodnummers aan te vullen met de naam en het telefoonnummer van de ouders/verzorgers. Dit is 
echter overbodig. Dit veld is bedoeld voor extra contactpersonen buiten de ouders/verzorgers om 
(bijvoorbeeld opa/oma/tante/buurvrouw enz.) die wij kunnen bellen in het geval de 
ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. 
Dus mocht u onlangs een dergelijke wijziging hebben doorgegeven dan weet u waarom er geen 
aanpassing heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Onderzoeksdagen in groep 3 en 4.  
In de groepen 3 en 4 waren de onderzoeksdagen een groot succes! Wat een grote betrokkenheid 
bij de kinderen en mooi om te zien hoe iedereen op een andere manier aan het leren en 
ontdekken was. 
Onze onderzoeksdagen stonden in het teken van de herfst. Hier hadden de leerkrachten een 
inspirerende en ook grappige 'klokhuis-aflevering' voor opgenomen. Het thema 'herfst' was 
opgesplitst in 4 sub-thema's: het weer, sfeer, dieren en planten. Alle kinderen hebben elkaar 
kunnen vertellen wat ze hier al over wisten. Vervolgens mochten ze een eigen sub-thema en 
onderzoeksvraag uitkiezen waar ze graag onderzoek naar wilden doen. De hele dependance 
werkte met elkaar samen: even wennen, maar zo leerzaam!  
De kinderen hebben daarna geleerd om een onderzoek op te zetten, uit te werken en hier een 
conclusie uit te trekken. De kinderen die 'dieren' wilde onderzoeken hebben bijvoorbeeld 
antwoord gezocht op de vraag welke dieren er in de omgeving van de school leven in de herfst. Ze 
hebben nagedacht hoe ze dat gingen doen, vervolgens zijn ze echt op onderzoek uitgegaan rond 
de school en de bevindingen hebben ze uiteindelijk verwerkt in een collage.  
Alle kinderen hebben een presentatie voorbereid waarbij ze hun eigen manier van presenteren 
mochten kiezen. De presentaties zijn vrijdagmiddag voor elkaar gehouden.  
Al met al hebben we dus hele leerzame onderzoeksdagen gehad! 
Aankomende vrijdagmiddag zijn alle resultaten ook te bekijken voor ouders, meer info volgt nog. 
 
Verslag onderzoeksdagen door Janne (4a). 
Dieren in de herfst 
Ik had op school een heleboel gedaan. Ik had met binne en melinda samen in ons herfstboekje 
gewerkt en geholpen. Alleen nu even alleen werken. We hadden ook een groot donkerblauw vel 
helemaal volgeplakt met rondjes en vierkantjes waarop dieren van hier uit het park wonen of 
komen. want we zijn of niet we maar binne en melinda want ik was naar de tandarts. Samen 
hebben we ook nog opgezocht op het gromebook wat ze alemaal kunnen en zijn. Ook hebben we 
op het gromebook voorbeelden gebruikt. Nu gaan cle’o en emir even presenteren. Spannend. En 
dat was het. Janneke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Onderzoeksdagen in groep 5 en 6. 
In de groepen vijf en zes zijn we tijdens de onderzoeksdagen bezig geweest met de 
onderzoeksvraag: Wat zijn de verschillen tussen vroeger en nu m.b.t. eetgewoonten, sport, 
muziek, kleding en snoep. 
De kinderen zijn in groepjes op ontdekkingstocht gegaan. Waarbij gebruik werd gemaakt van het 
doen van een interview bij de opa’s en oma’s, het afnemen van zelfgemaakte enquêtes, vervolgens 
verwerken in een grafiek, zoeken in boeken, tekenen wat je inmiddels al weet, en natuurlijk 
zoeken op internet. Eerst hebben we de focus gelegd op het onderzoek naar hoe het vroeger was 
en daarna zijn we gaan onderzoeken hoe het nu is. Tot slot hebben ze van alle conclusies een 
presentatie gemaakt, die ze aan hun eigen groep hebben gepresenteerd. De kinderen hebben 
enthousiast en gemotiveerd aan hun onderzoek gewerkt. Met een extra dank voor de hulp van alle 
opa’s en oma’s voor de ontzettend leuke verhalen en de informatie die de kinderen op deze 
bijzondere manier konden krijgen. De kinderen hebben ervan genoten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
De onderzoeksdagen in groep 7. 
Werken optische illusies bij iedereen hetzelfde? 
Onderzoeksdagen zijn dagen waar je onderzoek doet over verschillende  thema’s. Groep 7 deed 
onderzoek naar optische illusies. We werden in groepjes gedeeld. We moesten een presentatie 
maken en de presentatie hebben we gepresenteerd. Sommige mensen hebben het heel uitgebreid 
gedaan en andere juist heel kort maar krachtig. 
Het was heel leuk maar ook tegelijkertijd heel moeilijk want je moest alles goed opschrijven en een 
duidelijke presentatie geven. Wij vonden het leukst het onderzoeken, dat is aan kinderen vragen 
stellen. 
 
Gijs (7A) en Thomas (7B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoeksdagen groep 8. 
We zijn begonnen met verwonderen. Een napoleonsnoepje, Wilhelmus, Michiel de Ruyter en een 
oranje shirt. Typisch Nederlands. We zijn in groepjes uiteen gegaan en op zoek gegaan naar 
typische Nederlandse dingen. Denk aan drop, stroopwafels en de klompen. Wat moet een toerist, 
expat, een groep 8 leerling van Nederland weten. We hebben vragen opgesteld voor een enquête. 
Deze gaan we afnemen en in de klas verwerken in grafieken en presenteren aan elkaar.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Leerlingenraad op Kbs De Spoorzoeker 
 
Hoi allemaal,  
 
Ik ben Sarah uit groep 7 van Denise en ik ben 
dit jaar de voorzitter van de leerlingenraad. 
Het is een grote eer om dit te schrijven. Wij als 
de leerlingenraad hebben de eerste 
vergadering gehad. De leerlingenraad bestaat 
uit 6 kinderen en 1 TC-er.  Twee leerlingen uit 
groep 8: Guust en  Marisha. Twee uit groep 7: 
Karlijn en Sarah. En twee uit 6: Stef en Ruben. 
Onze TC-er is mr. Koen.  
 
Aan het begin van onze vergadering hebben 
we onszelf voorgesteld. En besproken over wat 
we belangrijk vonden. We hebben een foto 
gemaakt voor de poster op de gang. Iedereen 
is heel enthousiast en we hebben veel ideeën.  
 
Ik wil dit stukje graag gebruiken om te vragen: als er kinderen zijn die iets niet fijn vinden in de klas 
meld het aan een van de leerlingen van de leerlingenraad. Ook mag je het ons laten weten als je 
tips hebt om de school te verbeteren of leuker te maken.  Ik hoop dat jullie nu wat meer leerlingen 
weten van de leerlingenraad.  
 
Groetjes namens de leerlingenraad, 
 
Sarah (7A), voorzitter leerlingenraad Kbs De Spoorzoeker 
 
 
 
Sportdag 
Helaas heeft de sportdagcommissie in samenwerking met Open-up geen geschikte datum kunnen 
vinden om de afgelaste sportdag van september, dit schooljaar nog in te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal gemaakt voor 
basisschoolkinderen van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en jaar 1 en 2 van de 
middelbare school). 
Vanwege het thema Voeding is dit jaar gekozen voor Graaf Sandwich en andere 
etenswaardigheden van Jan Paul Schutten. 

Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden 
Wie is die Margherita uit de pizza Margherita? Klopt het dat chips nooit bedoeld waren om lekker 
te smaken? En waarom doen de Engelsen toch azijn over hun friet? Graaf Sandwich en andere 
etenswaardigheden staat vol met informatie over de geschiedenis van ons eten. Maar ook vol met 
proefjes die je zelf thuis of in de klas kunt uitvoeren. Wist je bijvoorbeeld dat je met je neus en 
ogen dicht het verschil niet proeft tussen cola en sinas? 

Jan Paul Schutten 
Jan Paul Schutten schreef al eerder over voeding, zoals in het Kinderboekenweekgeschenk De 
wraak van het spruitje. Voor zijn boeken won hij twee keer de Gouden Griffel. Zijn boeken zijn 
inmiddels in tientallen landen verschenen, van Armenië tot Zuid-Afrika. 

Kinderen van groep 7 en 8 krijgen het Graaf Sandwich om te lezen 

Via de Bibliotheek Breda krijgen alle kinderen van groep 7 en 8 van uw school het boek cadeau. 
Hoofdstukken van het boek worden in de klas samen gelezen en besproken. Meer informatie op 
deze site: 

www.nederlandleest.nl/junior 

 

 

  

 

 

http://www.nederlandleest.nl/junior


 

 

 
Opvoedtips over Sinterklaas 
 
CJG Breda ondersteunt ouders en jeugd bij het opvoeden en opgroeien. Hoe groot of klein je 
vraag ook is, je kunt ermee terecht bij de School-CJG-er voor gratis advies en ondersteuning.  
Elke maand geven we een opvoedtip. Wil je hier meer over weten of heb je een andere 
opvoedvraag? Neem dan contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dat: Omar Sirre, tel: 
06 - 5181 1422, e-mail: omar.sirre@cjgbreda.nl 
 
Sinterklaas 
Veel gezinnen in Nederland vieren het Sinterklaasfeest op 5 december. Al ver voor  5 december 
wordt in winkels, op televisie en op de meeste scholen aandacht besteed aan de komst van de 
Sint. Dit is een spannende maar leuke periode voor kinderen. Als ouder kun je zorgen hebben over 
het Sinterklaasfeest. 
 
Cadeaus 
Natuurlijk beslis je als ouder zelf over het aantal cadeaus dat je geeft. Je hebt hierbij altijd te 
maken met klasgenoten op school die meer of minder krijgen. Probeer je hier niet te veel van aan 
te trekken. Realiseer je dat het mooiste cadeau zeker niet het duurste hoeft te zijn. Maak in elk 
geval goede afspraken met je kind. Spreek bijvoorbeeld een vaste dag in de week af waarop je kind 
zijn schoen mag zetten. 
 
Bang voor Sinterklaas 
Hoewel het Sinterklaasfeest natuurlijk heel erg leuk is, kunnen kinderen Sint of Piet eng vinden. 
Neem deze angst serieus. Probeer samen, stap voor stap de situatie aan te gaan. Forceer niets, 
hierdoor kan je kind nog banger worden. Verplicht je kind dus niet meteen om bij Sinterklaas op 
schoot te gaan zitten. Maar begin bijvoorbeeld met een hand geven. Geef een compliment als je 
kind rustig is gebleven in de buurt van Sinterklaas of Piet. 
 
Sinterklaas bestaat niet 
Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen gaan twijfelen over Sinterklaas. Wees dus voorbereid op 
lastige vragen. Pas vanaf 8 jaar zijn kinderen zich wat meer bewust van de echte wereld. De kans is 
dan groot dat je kind de verhalen over Piet die door een schoorsteen past niet meer zo snel 
gelooft. Voor veel kinderen is dit dan ook de leeftijd dat ze niet langer meer in Sinterklaas geloven. 
 
Zwartepietendiscussie 
Tegenwoordig verschillen veel mensen van mening over Zwarte Piet. De ene groep mensen vindt 
Zwarte Piet een vorm van racisme. De andere groep mensen vindt dit niet en zien het als 
onderdeel van de Nederlandse traditie. 
Probeer je kind buiten deze discussie te houden. Misschien maakt het voor jouw kind helemaal 
niets uit hoe Piet eruit ziet. 
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Hoi allemaal, 
 
Nog 5 nachtjes slapen en dan is Sinterklaas weer in Breda. 
Samen met 280 Zwarte Pieten, 4 Hellebaardiers en 
natuurlijk Amerigo. 
Komen jullie ook op 17 november?  
We hebben bij dit bericht een aftelkalender gedaan. De 
eerste 2 vakjes hebben wij alvast afgevinkt. 
Oh ja, vergeet niet te kijken naar de avonturen van Puk en 
Geluk. Zij zijn van 12 november t/m 16 november te zien 
op onze facebookpagina en website en helpt de kinderen 
van Breda op weg naar de intocht! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sinterklaas Comité Breda 
  
sinterklaascomitebreda@outlook.com 
www.sinterklaascomitebreda.nl 
facebook: sinterklaas comité breda 
 

 

 

 

 

 

mailto:sinterklaascomitebreda@outlook.com
http://www.sinterklaascomitebreda.nl/

