29 januari 2019

1 februari
2 februari
4 februari

1e rapport groep 3 t/m 8
Open dag VO
Deze week oudergesprekken

28 januari
28 januari
29 januari
29 januari
31 januari
31 januari
1 februari
1 februari
2 februari
2 februari
2 februari
2 februari
2 februari
3 februari

Yessin Ait Bari (8)
Iggy Assink (11)
Stijn Bos (9)
Amélie Meulenberg (6)
Bente Jurriens (5)
Elin Jurriens (5)
Moritz Günther (7)
Noa Spruijt (7)
Guusje Arends (11)
Amy Haverkamp (12)
Tosca van Kaam (12)
Puck van de Water (7)
Binne van den Wijngaart (8)
Sil Rovers (5)

Vernieuwde Spoorzoeker app.
Heeft u de nieuwe Spoorzoeker app al geïnstalleerd op uw telefoon? Hieronder nog eens de
stappen die u hiervoor moet nemen. Wij verzoeken alle ouders/verzorgers (indien mogelijk
uiteraard) dit te doen omdat de oude app binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn.
Wat zijn de stappen die u moet nemen?
1. Verwijder de oude app van De Spoorzoeker van uw telefoon.
2. Ga naar uw app-store en zoek naar: Basisschool app’ herkenbaar aan het icoon van
een wereldbol.
3. Zoek vervolgens naar: kbs de spoorzoeker (kbs moet er echt voor anders komt u bij
de verkeerde school terecht!).
4. Zodra u de app heeft geïnstalleerd zult u eenmalig moeten inloggen. Dit doet u via
de button Persoonlijke Inbox of Persoonlijke Pagina met de volgende gegevens:
- Uw e-mailadres
- Geboortedatum van uw kind
- Laatste 4 cijfers van het BurgerServiceNummer (van uw kind)
5. Voeg eventueel een volgend kind toe.
6. Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. (Controleer ook even
uw spambox.) Hier kunt u vervolgens mee inloggen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie
(kbsdespoorzoeker_info@inos.nl) dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen te helpen.

OPROEP OUDERS DEPENDANCE
Hallo ouders,
Voor de overblijf van de groepen 3 en 4 op de dependance zijn we op zoek naar (meerdere)
enthousiaste ouders om de kinderen met plezier en op een veilige manier te laten spelen. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we op zoek naar versterking van 12.40 tot 13.15.
We hopen namens de overblijf op respons van ouders, anders zal dit in de toekomst consequenties
hebben op het tarief van de overblijf. Dit om het feit dat de Spoorzoeker dan betaalde
pedagogische krachten moet gaan inhuren.
Dus lijkt het je leuk om de kinderen op de dependance een handje te helpen en om een veilige
omgeving te creëren?
Meld je dan snel bij onze coördinator Rowan → rpruijsers@kober.nl

