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Schoolfotograaf (dependance)
Schoolfotograaf (hoofdgebouw) vanaf 14.40 uur broer/zus foto’s
Carnavalsviering. Leerlingen ’s middags vrij vanaf 12.10 / 12.25 uur
Carnavalsvakantie

Jasmijn Le Belle (6)
Emirhan Esikli (5)
Fenna Essed (8)
Roos Aangenendt (9)
Sascha van der Veeken (9)
Cailano Brands (7)

Aankondiging oudertevredenheidsonderzoek
Vandaag hebben alle ouders/verzorgers een mail ontvangen inzake het
oudertevredenheidsonderzoek dat deze week zal plaatsvinden.
Alle oudste kinderen van het gezin ontvangen woensdag van hun leerkracht een enveloppe (op
naam) met daarin de schriftelijke uitnodiging en een unieke code om in te loggen op:
www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.
Gezinnen waarvan 2 adressen bekend zijn, ontvangen op het tweede adres per post deze
uitnodiging met de unieke code.
Voor een representatieve uitslag is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers
deelnemen aan dit onderzoek. Wij stellen uw deelname dan ook zeer op prijs. U kunt de vragenlijst
invullen tot uiterlijk 20 maart 2019.
Mocht de enveloppe onverhoopt niet bij u aankomen, neem dan contact op met de administratie
via kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.

Rectificatie schoolkalender
In de schoolkalender op de pagina ‘Onderwijstijd’ is helaas een fout geslopen. In het schema
‘Studie-/vrije dagen’ staat vermeld dat vrijdag 15 mei 2019 een vrije dag is. Dit moet echter zijn:
woensdag 15 mei 2019. Onze excuses hiervoor.

Museum De Dependance
Beste ouders/papa's en mama's/opa's en oma's/broertjes en zusjes van groep 3,
De afgelopen weken hebben jullie kinderen heel hard gewerkt aan verschillende soorten kunst.
Deze kunst willen we graag voor jullie tentoonstellen. Op donderdagavond 21 februari van 18.00
tot 20.00u is het museum geopend op de Dependance.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen de toegangskaartjes al mee naar huis genomen voor jullie!
Wij hopen jullie donderdagavond te zien!
Groet,
alle kinderen en juffen van groep 3.

Warme truiendag:
Afgelopen vrijdag was het officieel "Warme truiendag". Hierbij kleed je je warm aan en zet je de
verwarming lager / uit om zo bij te dragen aan een beter klimaat. De groepen 5 droegen ook hun
steentje bij:

Carnaval op De Spoorzoeker.
Op vrijdag 1 maart is het feest want dan vieren we carnaval op school. De kinderen mogen
verkleed (zonder losse attributen) naar school komen. Confetti en serpentines zijn helaas niet
toegestaan. We gaan er een gezellige ochtend van maken! De kinderen krijgen iets lekkers van de
OV en hoeven dus geen fruit en drinken mee te nemen. Om 12.10 uur begint voor de kinderen op
het hoofdgebouw de vakantie. De kinderen op de dependance kunnen om 12.25 uur opgehaald
worden.

Carnaval in het Belcrumhuis
Op vrijdag 1 maart vanaf 15.30 uur barst het Carnaval weer los in het Belcrumhuis.
Overdag is het schoolcarnaval van de Spoorzoeker en de st Joseph.
Aansluitend Carnavallen we lekker door. Het thema is Glow, we hebben blacklights zodat alles er
lekker fel uitziet. We hebben een wedstrijd voor wie het mooiste verkleed is in dit speciale licht.
We hebben prijsjes voor degene die het mooist verkleed zijn. Dj William draait lekkere
carnavalsnummers. Maar ook voor de interne mens wordt verzorgd. We hebben een frietwagen
staan. Aansluitend hebben we een karaoke avond voor ouderen en kun je je talenten laten horen
DJ William draait ondertussen lekker door en kun je alvast oefenen voor de zaterdag.
Want dan is het ….

Kinder carnaval!
(vanaf 14 uur open)
Natuurlijk weer met Knab en Bab

Zaterdag verzorgen ze weer de muziek en de grappen en grollen.
Ze zijn op zoek naar kinderen en volwassenen die een act/optreden willen doen
Op die middag. Als je denkt dat is echt iets voor mij dan kun je je via onderstaande link opgeven.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd702BfpxCcndYkPO5TUQWIeb6mepgDR9KOzUzdVj5
nIkpVMQ/viewform
Het wordt weer een leutig carnaval in het
Belcrumhuis.
Frietkraam is aanwezig
Hiernaast het gehele programma voor familie
carnaval in het Belcrumhuis.

