7 januari 2019

7 t/m 11 januari
14 januari
15 en 16 januari

7 januari
7 januari
7 januari
8 januari
10 januari

Deze week luizencontrole
MR vergadering
Groep 8 Centrale voorlichting VO

Peer Kuipers (10)
Amber Marijnissen (12)
Serenity Sweet (6)
Mads Farenhorst (7)
Noach Breukers (5)

Beste wensen
Namens de directie en het team van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een gelukkig en
gezond 2019 toe.
Groene speelplaats
De afgelopen maanden is er door de werkgroep hard gewerkt om tot een goed voorstel te komen
voor de vergroening van de speelplaatsen.
Inmiddels liggen er voor twee pleinen mooie ontwerpen klaar. Deze liggen nu voor bij Breedsaam
(stichting die de gebouwen beheerd) voor toestemming tot uitvoering. Zodra deze er is zullen we
de ontwerpen waar we erg trots op zijn met u delen.
Na de uitvoeringstoestemming kunnen de plannen ook opgestuurd worden naar de provincie voor
het verkrijgen van subsidie. De gemeente Breda is in middels al op de hoogte van onze plannen en
heeft al een subsidiebedrag toegezegd.
De gemeente stimuleert de vergroening nog verder door een actieve bijdrage te leveren bij het
beschikbaar stellen van bomen. Deze zullen komende week naar alle waarschijnlijkheid worden
geplaatst. Een mooi startsein voor de vergroening van de speelplaatsen.
Aanmelden broertjes/zusjes
Graag willen wij weten hoeveel kinderen er naar onze school gaan komen. Daarom willen wij u
vragen uw zoon of dochter ruim voor hun vierde verjaardag bij ons aan te melden. Vanaf 3 jaar
kunnen kinderen bij ons worden aangemeld. Een inschrijfformulier kunt u vragen bij de
administratie van de school of per e-mail: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.

Filmavond
Op vrijdag 1 februari 2019 organiseert de Oudervereniging een filmavond
voor de bovenbouw (groep 5-8). De film start rond 19:00 uur. In een
volgende Weekinfo zal de titel van de film en de definitieve aanvangstijd
bekend worden gemaakt. Kom jij ook? Meld je dan aan en zet de datum in
de agenda!!!
Aanmelden kan vanaf vrijdag 11 tot 25 januari. U ontvangt donderdag een
mail met daarin een link naar het aanmeldformulier. We sluiten de
aanmeldingen als we het maximale aantal gasten voor de zaal bereikt
hebben. Snel zijn dus !
Groeten van de OV Feestcommissie: Michiel, Niels, Mariëlle, Karlijn, Francien en Karen

Schatten van ouders: "Ik lust dit niet....", "Het is bedtijd....", Schermtijden?!, .....
Door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt regelmatig een laagdrempelige 'cursus'
uitgezet voor ouders/opvoeders. Het zijn vier bijeenkomsten waar ouders/opvoeders
problematieken met elkaar delen die veel medeopvoeders zullen herkennen. Het praten hierover
met elkaar, het delen van hoe je ermee omgaat, tips krijgen van medeopvoeders, werkt heel
constructief zo leert de ervaring. De bijeenkomsten worden geleid door twee CJG-ouders.
Mocht u geïnteresseerd zijn, noteer in uw agenda en meld u aan.
De bijeenkomsten vinden in het hoofdgebouw van onze school plaats, op: 27 februari, 13 maart,
27 maart en 17 april 2019.
Meer informatie en de wijze van aanmelding leest u op onderstaande flyer.

