11 februari 2019

20 februari
21 februari

Schoolfotograaf (dependance)
Schoolfotograaf (hoofdgebouw)

11 februari
12 februari
13 februari
13 februari
14 februari
15 februari
17 februari
17 februari
17 februari

Abe Openeer (8)
Thijs van Zwieten (9)
Levi van Wijk (8)
Cornelis van Zundert (7)
Maarten Kokshoorn (9)
Pepijn Schrauwen (12)
Avalyn Hubeek (8)
Sven Lips (7)
Lotte Wolbers (12)

Groepsverdeling komend schooljaar.
In de voor de school opgestelde begroting is er ruimte om komend schooljaar 17 groepen te
kunnen formeren.
Hoe ziet deze groepssamenstelling er voor komend schooljaar uit.
5 groepen 1/2 die zullen starten met ongeveer 18 leerlingen
Groep 3
25 leerlingen
Groep 3
25 leerlingen
Groep 4
30 leerlingen
Groep 4
30 leerlingen
Groep 5
29 leerlingen
Groep 5
29 leerlingen
Groep 6
25 leerlingen
Groep 6
26 leerlingen
Groep 7
28 leerlingen
Groep 7
25 leerlingen
Groep 8
27 leerlingen
Groep 8
25 leerlingen
Totaal aantal groepen: 17
•
•

Deze aantallen zijn onder voorbehoud van de definitieve doublures, mogelijke verhuizingen ect.
Er is ruimte in de formatie voor extra ondersteuning in de groepen 3 en 4 om het leesonderwijs
dagelijks groepsoverstijgend aan te kunnen bieden. Tijdens het leesonderwijs wordt een extra
leerkracht ingezet .

In schooljaar 2016-2017 hebben we samen met de MR het protocol indelen nieuwe groepen
opgesteld. In de bijlage is dit protocol nogmaals toegevoegd. In dit protocol staat beschreven
welke procedure we als school volgen, en op welke wijze ouders input kunnen geven voorafgaand
aan de indeling. Deze nieuwe procedure is de afgelopen schooljaren naar tevredenheid van alle
partijen uitgevoerd.
In april zullen de ouders van de oudste kleuters en de ouders van de huidige groepen 3 worden
geïnformeerd over de nieuwe groepssamenstelling.

Fotograaf op school
Binnenkort komt de 'schoolfotograaf' op De Spoorzoeker. Ze komen met
een aantal fotografen om in twee dagen alle foto's te nemen. Op
woensdag 20 februari zijn de groepen op de dependance aan de beurt.
Op donderdag 21 februari staan de leerlingen van het hoofdgebouw
voor de lens. Op donderdagmiddag kunt u op het hoofdgebouw, tussen
14:40 en 15:10, terecht voor alle broer/zus-foto's: gewoon aansluiten in
de rij en u komt vanzelf aan de beurt. (Onder schooltijd worden er geen
broer/zus foto’s gemaakt).

Alaaf, Alaaf ………
Nog maar een paar weken en dan barst het weer los: carnaval. Ook op de
Spoorzoeker is het feest.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gezellige hulpouders en nog 1 schmink-ouder
die ons op vrijdag 1 maart in het Belcrumhuis willen komen helpen tussen 8 en
12.10 uur en willen zorgen voor een gezellig kindercarnavalsfeest.
Zin in een feestje? Meld je aan via kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl of
bij 1 van onderstaande leden.
Groeten van de carnavalscommissie van de Oudervereniging: Mariëlle Maessen, Maaike Houkes,
Gerda Slagter en juffen Anne en Birgit
Algemene Leden-Vergadering (ALV) Oudervereniging
Op woensdag 23 januari vond de jaarlijkse ALV van de Oudervereniging plaats op de Spoorzoeker.
We waren blij met de komst van Antoinet Sommers, directeur van de school, maar hadden ook
graag een goede dialoog gehad met de ouders. We zijn trots op wat we het afgelopen jaar bereikt
hebben voor de leerlingen van de Spoorzoeker samen met andere ouders en hebben ook mooie
plannen voor de toekomst.
Helaas kan dat niet zonder de (financiële) steun van ouders. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op
20,- per kind per schooljaar. Deze wordt gebruikt om alle activiteiten te organiseren. Afgelopen
schooljaar heeft een kleine 60% van de ouders betaald (232 van de 400) en voor dit schooljaar tot
nu toe 52%. Dit zou op korte termijn kunnen betekenen dat wij genoodzaakt zijn om het aantal te
organiseren activiteiten aan te passen. Wij hopen dat dit niet nodig is en dat ouders die deze
bijdrage nog niet betaald hebben, dit alsnog kunnen doen. Wij gaan in ieder geval graag door met
het organiseren van leuke activiteiten, zoals binnenkort carnaval, avond4daagse en kinderdisco.
Nieuwe hulpouders zijn van harte welkom.
In de bijlage een toelichting op de leden en structuur van de Oudervereniging, het doel, de
financiële verantwoording en de activiteiten in 2018 en plannen voor 2019.

Beste belangstellenden,
Ook dit jaar gaan leerlingen uit groep 8 naar de middelbare. De overgang naar het middelbaar
onderwijs is een enorm grote stap. Zij verlaten hun vertrouwde school waar ze acht jaar hebben
rondgelopen en alles en iedereen was bekend voor ze. Super spannend dus! Maar voor het zover
is, kunt u, samen met groep 8, ouders en leerkrachten alvast een kijkje nemen in diverse
middelbare scholen van Breda? Chatime bezocht enkele scholen en maakte er verschillende
filmpjes van. Klik op onderstaande link of kijk op onze YouTube kanaal waar ook leerlingen hun
mening geven over deze scholen. Natuurlijk kunt u het filmpje delen en of enige informatie
vermelden in uw nieuwsbrief. Een van de filmpjes vindt u op www.chatime.nl.
https://youtu.be/2mcCUu9aQpo

Als je kind verliefd is
Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn. Zucht,
verliefd. Ook kinderen kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best vreemd. Moet je
deze gevoelens wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie over hoe je verliefdheid
bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.
Lees verder: https://www.cjgbreda.nl/nieuws/als-je-kind-verliefd

CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht
bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Omar Sirre; e-mail:
omar.sirre@cjgbreda.nl
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .

