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Sil Boelaars (6)
Mijntje Pelgrim (5)

Herinnering Tevredenheidsonderzoek
Woensdag 20 februari jl. hebben alle oudste kinderen van het gezin een envelop meegekregen met
daarin de link en de toegangscode naar het tevredenheidsonderzoek over Kbs De Spoorzoeker.
Helaas hebben nog niet alle ouders/verzorgers hierop gereageerd.
Wij zouden het zeer waarderen wanneer u alsnog deel zou willen nemen zodat wij een
representatieve uitslag krijgen van het onderzoek.
Mocht u de toegangscode niet ontvangen hebben/kwijt zijn, laat ons dit dan even weten via
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. Zodat wij u nieuwe gegevens kunnen toesturen.
Wij danken alle ouders/verzorgers heel hartelijk voor hun deelname.

Leerlingen vrij.
Woensdag 13 maart zijn de leerlingen vrij in verband met de studiedag. Vrijdag 15 maart is de
Landelijke Onderwijsstaking en zal de school gesloten zijn. (Met uitzondering van de BSO.)

Informatieavond voor nieuwe en/of oriënterende ouders.
Op woensdag 20 maart 2019 organiseren wij weer een informatieavond voor nieuwe en/of
oriënterende ouders.
De avond start met een inloop van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens de inloop zullen ook de verschillende
organisaties aanwezig zijn die de buitenschoolse opvang verzorgen. Voor vragen hierover kunt u bij
hen terecht.
De bedoeling van deze avond is u te informeren over de algemene uitgangspunten van de school,
de huidige ontwikkelingen, de dagelijkse praktijk in groep 1-2 en een nadere kennismaking met het
werken in de andere groepen.
Aanmelden voor deze avond kan per mail (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl) of telefonisch (0765710964).
Locatie: Kbs De Spoorzoeker, Pastoor Pottersplein 2, 4815 BC Breda.

Een kijkje bij de kanjerlessen
Op onze school werken we met de kanjermethode. Dit is een methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Binnen deze methode leren we onder andere hoe we met elkaar om willen gaan,
samenwerken, kritiek geven en ontvangen, voor jezelf op leren komen, nee zeggen.
Wij willen u graag de gelegenheid geven om mee te doen bij een les van uw kind. De ouder kind lessen vinden plaats in de week van 25 maart.
In de week van 18 maart ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. U kunt dan zelf aangeven
op welk moment u aanwezig wilt zijn.

Spoorzoeker app
Heeft u de nieuwe Spoorzoeker app al gedownload? In de bijlage nog eens de flyer hoe u de
nieuwe app kunt downloaden. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
administratie: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.

Carnaval 2019
Gelukkig hebben we de foto’s nog. Wat was het weer een gezellig feestje in het Belcrumhuis op
vrijdagochtend 1 maart. Eerst de groepen 3 en 4 die mooie optredens verzorgden en de
sleuteloverdracht met de Raad van Elf. Daarna zelfs een optreden van de juffen en meneren (La
Macarena), optredens van de groepen 5 tot en met 8 en tussendoor feesten en hossen onder
leiding van DJ Elton John.
Wij willen alle commissieleden, hulpouders, schminkouders en leerkrachten enorm bedanken die
dit feest tot een succes gemaakt hebben.
Groeten van de carnavalscommissie van de Oudervereniging: Mariëlle Maessen, Maaike Houkes,
Gerda Slagter en juffen Anne en Birgit

Even voorstellen
Beste ouders,
Misschien heb je ons al zien lopen op De Spoorzoeker, want wij lopen inmiddels 2 weken stage hier
op school. De leerlingen kennen ons ondertussen al, maar wij vinden het ook tijd om ons aan de
ouders/verzorgers voor te stellen. Wij zijn derdejaars studenten van de PABO (Avans Hogeschool
Breda) en wij lopen de komende periode stage in de volgende groepen:
Isabel van Beek – 1/2 B
Laura Verdaasdonk – 3A
Amy Schalk – 5A
Annette Grundeken – 5B
Gijs Ligthart – 6B
Noortje Belterman – 8B
Wij hebben het ontzettend naar ons zin en gaan er een leerzame en leuke stage van maken. Mocht
u nog vragen hebben aan ons, dan horen wij deze graag!

Werkgroep BVL zoekt nieuwe hulpouders.
BVL staat voor Brabants Verkeers Label. De Spoorzoeker is inmiddels 10 jaar in bezit van dit label
door inzet van docenten en ouders! Zij zetten zich in voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie
rondom school en maken de Spoorzoeker kinderen bewust van hun eigen deelname aan het
verkeer door middel van diverse lesprogramma's en activiteiten. Natuurlijk wil de Spoorzoeker dit
label behouden. Hiervoor zijn wij opzoek naar nieuwe enthousiaste hulpouders die zich samen
sterk willen maken hiervoor. Ben je nieuwsgierig naar deze werkgroep? Neem dan contact op met
juf Isabelle (isabelle.schoutens@inos.nl) of meneer Koen (koen.ballemans@inos.nl).

2e kindercollege van 2019 op woensdagmiddag 20 maart.
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges speciaal
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van
Tilburg University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de
universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun
onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks
bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel
de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en natuurlijk door de hoogleraren zelf.
Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is, attendeer ik u weer graag op het
eerstvolgende kindercollege op woensdagmiddag 20 maart (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg
University. De inschrijving hiervoor is geopend.
Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer neemt de kinderen mee naar haar onderzoeksgebied.
De titel van het college is: ‘Wie ben ik?’. Toelichting (voor de kinderen): Tijdens dit kindercollege
word je aangespoord na te denken over wie je bent en wat jou nu juist jou maakt! We willen
allemaal iemand zijn of iemand worden. Maar wie en waarom? En hoe weet je wat je wilt? Door
naar anderen te kijken en te luisteren? Of door naar jezelf te luisteren? Leer tijdens dit
kindercollege meer over… jezelf!
Het belooft weer een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en
andere begeleiders ook van harte welkom.

KinderKledingBeurs Teteringen op zaterdag 23 maart 2019
Tweedehands kinderkleding verkopen en kopen
Het blijft al weer langer licht; het is weer tijd voor de voorjaars-/zomerbeurs van
KinderKledingBeurs Teteringen! Op zaterdag 23 maart 2019 kan er van 9.30 tot 12.30 uur weer
volop geshopt worden in ’t Web in Teteringen. Zomerjassen, (korte) broeken, rokjes en jurkjes, tshirts, bad- en sportkleding, verkleedkleding en nog veel meer in de maten 80 t/m 188. Je kunt het
allemaal vinden bij KinderKledingBeurs Teteringen!
Shoppen voor een goed doel!
KinderKledingBeurs Teteringen steunt met elke beurs een goed doel. Deze keer is dat het
Brakkenfestival in Breda. Het Brakkenfestival is een initiatief van Surplus Welzijn bestaat in 2019 al
31 jaar! Inmiddels heeft het initiatief zich ontwikkeld tot een grootschalig evenement voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onder leiding van deskundige vrijwilligers een week lang, in
de eerste week van de basisschoolvakantie, op verantwoorde manier plezier maken. De missie van
het Brakkenfestival is alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in Breda en omgeving een
zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden waarbij sociaal, educatief, cultureel en motorisch vlak
gestimuleerd wordt.
Steun dus met je aankopen dit goede doel! Je kunt ons tot 12.30 uur bezoeken. Er is voldoende
keus, ook wat later op de ochtend! Het is dus zeker de moeite waard om de voorjaars-/zomerbeurs
van KinderKledingBeurs Teteringen op zaterdag 23 maart een bezoek te brengen. Graag tot dan!
Bezoek onze website voor meer informatie over de KinderKledingBeurs Teteringen:
www.kinderkledingbeursteteringen.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook.
(facebook.com/KinderKledingBeursTeteringen) Instagram

Sinds januari heeft Logopediepraktijk Lente haar deuren geopend!
In Logopediepraktijk Lente werken twee allround logopedisten. Naast
collega’s zijn wij ook zussen. Tijdens de opleiding hadden we het al over het
starten van een eigen praktijk. Nu is onze droom uitgekomen!
Wij behandelen taal, articulatie, afwijkende mondgewoonten, stem,
lezen/spelling en dyslexie.
o
o
o

o
o

Spreekt uw kind niet/nauwelijks of in korte/onvolledige zinnen? Kent uw kind
weinig woorden en wordt hij/zij niet begrepen?
Is uw kind onverstaanbaar voor u en of voor anderen? Worden klanken niet
of niet goed uitgesproken?
Heeft uw kind nog een speen of stopt hij/zij de duim nog in de mond? Zit uw
kind veel met de mond open? Bent u doorverwezen door de tandarts of
orthodontist?
Heeft u of uw kind last van de stem of van de keel?
Heeft uw kind moeite met rijmen, hakken, plakken of letterherkenning? Heeft
uw kind moeite met lezen en/of spelling? Is er een vermoeden van of sprake
van dyslexie?

Is dit voor u herkenbaar? Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
"Logopediepraktijk Lente wil dat iedereen tot bloei komt!"
Tess Jong & Sterre Jong
Raaimoeren 19, 4824 KA Breda
Tel. 06 83 00 81 06
info@logopediepraktijklente.nl
www.logopediepraktijklente.nl

