15 april 2019

15 t/ 17 april
18 april
19 april
22 april t/m 3 mei

15 april
15 april
16 april
17 april
17 april
18 april
18 april
18 april
19 april
19 april
19 april
20 april
21 april
21 april
22 april
22 april

Cito Eindtoets groep 8
Studiedag (leerlingen vrij)
Goede Vrijdag (Vrij)
Meivakantie

Hein van Erp (7)
Finn Gerritsen (9)
Wieger Tuinhof (6)
Kenji Booij (12)
Luuk Wolbers (10)
Cleo Jansen (12)
Mees Kerk (5)
Evi Plukkel (12)
Evy Del Vecchio (8)
Fiene Hoefsloot (8)
Eline van der Weegen (10)
Floortje Krijn (9)
Bente van Kaam (10)
Roan Kenter (8)
Sarah Hoff (11)
Levi Lafeber (10)

22 april
26 april
26 april
27 april
27 april
27 april
27 april
28 april
28 april
30 april
1 mei
1 mei
3 mei
3 mei
5 mei

Sil van Opstal (10)
Mijs de Bruijn (10)
Gijs van Eijbergen (11)
Lara Bartels (9)
Eben van den Berg (6)
Eva Bos (5)
Fréderique Schrauwen (10)
Warner Classens (8)
Angelina van Londen (5)
Lara den Ridder (5)
Marijn Baaij (10)
Salvador Padmos (10)
Brynn van Dun (12)
Ana Hommel (12)
Nova Balemans (6)

ROPARUN
Zoals eerder aangekondigd organiseert basisschool De Spoorzoeker samen met kinderopvang
organisaties Woelewippie, Kober Kinderopvang en Open-up een gezamenlijke mini-Roparun. Deze
sportieve dag is voor het goede doel, de Stichting Roparun.
Inmiddels heeft Stichting Roparun gastlessen gegeven op school over de Roparun en het goede
doel dat hieraan gekoppeld is. In deze brief vertellen we graag meer over deze mini-Roparun en
hoe we het goede doel gaan steunen.
Mini-Roparun
Op dinsdag 14 mei organiseren we een mini-Roparun, samen met Team 136 ‘ Daar Lopen We
Voor’. Een van oorsprong Bredaas team dat dit jaar voor de negende keer de Roparun gaat lopen.
Tijdens onze eigen mini-Roparun kunnen de kinderen zelf (per klas) lopen voor dit goede doel.
Na een gezamenlijke start blijft het een gewone schooldag, maar we onderbreken de lessen om
per klas te lopen. Ook sluiten we de dag feestelijk af en delen we de uiteindelijke opbrengst mede.
Programma:
De mini-Roparun start en eindigt bij het hoofdgebouw. We starten de dag gezamenlijk om 8.30
uur. Ook ouders zijn van harte welkom om de kinderen aan te moedigen! Open-Up verzorgd een
warming-up zodat alle kinderen lekker warm kunnen worden voordat zij hun ronde lopen. Vanaf
9.00 uur start de eerste groep met de loop van hun ronde.
08.25u:
08.30u-08.50:

Start Hoofdgebouw voor alle leerlingen
Gezamenlijke opening met warming-up

Opening met Ropi

Startschot door wethouder Daan Quaars
09.00u-09.30u:
09.30u-10.00u:
10.00u-10.30u:
10.30u-11.00u:
11.00u-11.30u:

Lopen groepen 3 (na afloop naar dependance)
Lopen groepen 4 (na afloop naar dependance)
Lopen groepen 5
Lopen groepen 6
Lopen groepen 1&2 A, B, C

11.30u-12.30u:

Pauze voor alle medewerkers & begeleiders

12.30u-13.00u:
13.00u-13.30u:
13.30u-14.00u:
14.15u-14.40u:

Lopen groepen 1&2 D, E
Lopen groepen 7
Lopen groepen 8
Gezamenlijke afsluiting hoofdgebouw

Dan delen we ook het bedrag dat wij ingezameld hebben voor Stichting Roparun mede. Ook hierbij
zijn ouders uiteraard van harte welkom! Zelfs onze burgemeester heeft gezegd dat hij ook komt.
Geld ophalen
Kinderen kunnen geld inzamelen voor het goede doel. Er kan op twee manieren geld gedoneerd
worden. Tijdens de gastlessen hebben alle kinderen een kaart ontvangen. De QR code op deze
kaart kan gescand worden, waarna er met een telefoon geld overgemaakt kan worden. Daarnaast
is het ook mogelijk om contant geld te doneren. Deze bedragen kunnen op de kaart genoteerd
worden. De kaarten en het opgehaalde geld kan op maandag 13 mei ingeleverd worden bij de
leerkracht.

Geef op 14 mei sportkleding mee voor de kinderen. Zorg ook voor een schoon en droog shirt.
Zijn er bijzonderheden rondom dit onderwerp waar we rekening mee kunnen houden tijdens de
voorbereiding op de mini-Roparun, geef dit dan door bij de leerkracht.

Groene schoolpleinen op De Spoorzoeker
We zijn trots op de inzet van de ouders in de werkgroep die bijna al het gehele jaar samen met ons
overleggen en de plannen mee hebben uitgekristalliseerd.
Afgelopen vrijdag hebben we officieel te horen gekregen dat we ook vanuit de provincie voor de
beide pleinen subsidie hebben ontvangen. Hiermee komt de realisatie van onze plannen al een
heel stuk dichterbij. In de meivakantie zal zowel op de hoofdlocatie als op de dependance gestart
worden met het grondwerk. De plannen zijn ingedeeld in drie verschillende fases. Fase 1 zal dus
starten in de meivakantie. De kans bestaat dat een deel van de werkzaamheden op de dependance
van deze eerste fase afgemaakt wordt in de junivakantieweek. We willen proberen de grote
werkzaamheden namelijk in de vakantieperiodes uit te laten voeren. Dan hebben de kinderen er
het minste last van.
In de bijlagen kun u de tekeningen vinden van de uiteindelijke ontwerpen.
Voor dit kalenderjaar willen we fase 1a en 1b realiseren op de beide pleinen. Voor fase 2 waarin
met name de kosten zitten voor twee nieuwe speeltoestellen zullen we nog op zoek gaan naar
sponsoring en werving van andere middelen.

Inschrijven Avondvierdaagse
Ook dit jaar loopt onze school weer mee met de avondvierdaagse in Breda-Noord. De
avondvierdaagse wordt gelopen van maandag 13 mei t/m donderdag 16 mei.
De kosten zijn € 3,50 per deelnemend kind.
Inschrijven kan digitaal via deze link: Inschrijven Avondvierdaagse
Vervolgens mag je een envelop met het inschrijfgeld (€ 3,50 per kind) in de brievenbus doen bij
Maaike van Dooren, Speelhuislaan 130.
Schrijf op de envelop s.v.p. de naam/namen en de groep(en) van uw kind(eren).
De inschrijving + het inschrijfgeld dienen uiterlijk zondag 5 mei binnen te zijn.
Let op: de inschrijving is pas definitief zodra ook het inschrijfgeld is voldaan.
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de oudervereniging via:
kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl.
Sportieve groeten,
De sportcommissie (Maaike, Lex, Edwin, Gert-Jan en Tamara)

Zie ook onderstaande oproep van de organisatie:

Vind jij de avondvierdaagse ook zo'n leuke
activiteit?

Kom ons dan helpen!
Het bestuur is dringend op zoek naar versterking, en ook vrijwilligers op
de avonden kunnen er nog bij.
Dus hou je van organiseren, routes uitzetten, sponsors zoeken, promoten
of allerlei andere dingen die nuttig zijn voor het in stand houden van de
avondvierdaagse van Breda Noord?
Geef je dan op via de website www.avondvierdaagsebredanoord.nl
of via de FB-pagina avondvierdaagse breda-noord.
Ook kun je hier informatie opvragen. Of bel met 076-5873790 na 18.00
uur.

Anders is de 15de editie mogelijk ook onze laatste!

DOEN!

