3 juni 2019

4 juni
Educatieve reis groep 3
4 juni
Educatieve reis groep 4
5 juni
Kleuterdisco
6 juni
Educatieve reis groep 5
7 juni
Educatieve reis groep 6
7 juni
Educatieve reis groep 7
11 t/m 14 juni Juni vakantie (leerlingen vrij)
17 juni
Deze week luizencontrole
17 juni
MR overleg
17 juni
Deze week kennismaking VO groep 8
19 juni
OV overleg
21 juni
Vergadering Raad van leerlingen
21 juni
2e rapport
24 juni
Deze week oudergesprekken
26 juni
Stapje Verder

3 juni
3 juni
4 juni
4 juni
5 juni
7 juni
7 juni
8 juni
9 juni
9 juni

Yasmine Karam (12)
Sophie Leeuwe (5)
Xander Overboom (8)
Jonas van der Ploeg (11)
Rens van Damme (10)
Benz Claasz Coockson (11)
Teun Don (7)
Ashley Sih (12)
Nick Cappetti (9)
Finn Spruijt (10)

Nieuwe en vertrekkende collega’s
Komend schooljaar zal het team op De Spoorzoeker er wat anders uitzien dan dit jaar. We mogen
een aantal nieuwe collega’s toevoegen aan ons team op De Spoorzoeker. Hieronder kunt u kennis
maken met onze nieuwe toppers. Ook nemen we aan het einde van dit schooljaar afscheid van een
aantal collega’s. Juf Ria mag na dit schooljaar gaan genieten van een welverdiend pensioen. Juf
Anne-Marie maakt na 8 jaar De Spoorzoeker de overstap naar de PABO. Daar zal ze de functie
docent Nederlands gaan vervullen. Ook meneer Koen zal De Spoorzoeker na twee jaar verlaten. Hij
stapt het onderwijs uit en zal als accountmanager onderwijs bij het detacheringsbureau GoudGrijs
gaan werken.
Jasmijn Smeekens
Velen van jullie zullen mij inmiddels kennen als stagiaire van groep 1-2E. Voor diegene die mij
nog niet kennen, ik ben Jasmijn Smeekens, 21 jaar en woonachtig in Rijen.
Na twee hele fijne stages bij de kleuters op De Spoorzoeker ben ik blij om mee te mogen delen
dat ik volgend schooljaar op deze school mag gaan werken. Ik zal één dag per week bij de
kleuters werkzaam zijn en op de overige dagen mijzelf richten op mijn vervolgstudie
forensische orthopedagogiek.
Ik zie ernaar uit om als juf op De Spoorzoeker werkzaam te zijn.
Bienne van Beek
Hallo, ik ben Bienne van Beek. Ik ben 25 jaar en geboren en getogen in Princenhage. Mijn
hobby’s zijn gitaar spelen, reizen, shoppen, lezen en nog heel veel meer ;). Na de middelbare
school ben ik onderwijsassistente gaan studeren en daaraan sluitend de PABO. Na de PABO
heb ik een korte reis gemaakt, waardoor ik later in het schooljaar ben gestart met werken.
Daarom heb ik mezelf bij Leswerk (uitzendbureau voor leerkrachten) ingeschreven. Hierdoor
heb ik op veel scholen mogen invallen. Mijn eerste invalwerk was voor de kleuters op KBS St.
Joseph voor 2 dagen in de week. Dit ben ik blijven doen totdat een invaller nodig was in groep
7 (fulltime) op dezelfde school. Mijn werk op KBS St. Joseph beviel zo goed, dat ik, het jaar
daarop, een eigen groep 4 mocht leiden. Ontzettend veel geleerd en plezier gehad in deze tijd
op KBS St. Joseph, maar het is nu tijd voor een verandering. Volgend schooljaar zal ik in groep
3 en 6 op KBS De Spoorzoeker staan. Kom vooral een keer praatje maken of stel gerust je
vragen die misschien wel hebt ☺.
Wendy Paardekooper
Mijn naam is Wendy Paardekooper, ben 41 jaar en ik woon in Breda. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om te zwemmen, ga graag dagjes weg met vriendinnen en ben graag creatief bezig.
Ik ben 19 jaar werkzaam geweest op Kbs Jacinta en heb daar met veel plezier gewerkt in de
groepen 5 t/m 8 en combinatiegroepen daarvan. Bovendien ben ik leerkracht van de plusklas
(verrijkingsklas) geweest. Ik heb de opleiding speciaal onderwijs met als specialisatie
Remedial Teaching gedaan. Daarnaast ben ik coördinator meer - en hoogbegaafdheid en
rekencoördinator. Na bijna 20 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en heb ontzettend
veel zin om komend schooljaar leerkracht van groep 7 op De Spoorzoeker te zijn en kijk uit
naar de samenwerking met nieuwe kinderen, ouders en collega’s!
Daniël van Winkelhof
Mijn naam is Daniël van Winkelhof en ik ben 21 jaar. Ik woon momenteel in Breda, maar ben
opgegroeid in Middelburg. Dit jaar ben ik als Leerkracht Basisonderwijs afgestudeerd van Avans
Hogeschool. Ik ben enthousiast en houd van gezelligheid en humor. In mijn vrije tijd voetbal ik
graag bij RKVV DIA in Teteringen. Ook ben ik te vinden in het Rat Verlegh stadion voor avondjes
NAC. Daarnaast speel ik gitaar en houd ik van muziek.
Aankomend schooljaar ben ik een van de leerkracht van groep 5. Ik verwacht een leerzaam,
prettig en vooral gezellig jaar tegemoet te gaan op KBS de Spoorzoeker. Ik heb er in ieder geval
erg veel zin in!

Groepsindeling groepen 3 en 4
De groepsindeling voor de groepen 3 en 4 voor het schooljaar 2019-2020 is bekend. Heeft u
komend schooljaar een leerling in groep 3 of 4, dan ontvangt u vandaag een mail met daarin de
indeling.

Formatie 2019-2020
Met de wisselingen in onze formatie die u hierboven hebt kunnen lezen, hebben we het volgende
formatieplan gemaakt. In de groepsindeling staan nog twee dagen open, die door invalkrachten
van Phoenix (de vervangingspool van onze stichting INOS) zullen worden ingevuld.

Formatie
2019-2020

Ma

Di

Wo

Do

Vr

groep 1/2A

groep 1/2A

Marleen

Marleen

Anouk

Anouk

Anouk

groep 1/2 B

groep 1/2 B

Jasmijn

Carla

Carla

Carla

Carla

groep 1/2 C

groep 1/2 C

José

*

José

José

José

groep 1/2 D

groep 1/2 D

Mirjam

Majorie

Majorie

Majorie

Mirjam

groep 1/2 E

groep 1/2 E

Heleen

Heleen

Heleen

Kary

Kary

groep 3 A

*

Danique

Danique

Danique

Danique

groep 3 B
Ondersteuning
groep 3/4
incl. trajectklas

Bienne

Bienne

Birgit

Birgit

Birgit

Liesbet

Dymph

Dymph

Dymph

Liesbet

groep 4 A

Ingeborg

Ingeborg

Ingeborg

Ingeborg

Jolanda

groep 4 B

Jolanda

Jolanda

Lianne

Lianne

Lianne

groep 4 A

groep 5 A

Daniël

Daniël

Daniël

Daniël

Daniël

groep 4 B

groep 5 B

Isabelle

Isabelle

Isabelle

Ivonne

Isabelle

groep 5 A

groep 6 A

Miranda

Miranda

Bienne

Miranda

Miranda

groep 5 B

groep 6 B

Walther

Walther

Walther

Walther

Bienne

groep 6 A

groep 7A

Jeannette

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

groep 6 B

groep 7B

Wendy

Wendy

Wendy

Wendy

Wendy

groep 7A

groep 8A

Denise

Denise

Jeannette

Denise

Denise

Groep 7B

Groep 8B

Ivonne

Joost

Joost

Joost

Joost

Formatie
2018-2019

* Deze dagen zullen worden ingevuld vanuit Phoenix i.v.m. de afwezigheid van Yvonne Hendriks

Interne wisselingen
Anne zal vanaf komend jaar de taak van Interne Begeleider van Anne-Marie overnemen. Daarnaast
zal ze een deel van de ziektevervanging van Yvonne op zich nemen. We wensen Anne veel succes
met deze mooie stap!
Dit schooljaar hebben we met één TC-er (teamcoördinator) gewerkt. Komend jaar knippen we
deze functie op in drie stukken, zodat elke bouw een TC-er heeft. Mirjam zal dit voor de
onderbouw zijn (ter vervanging van Yvonne), Anne voor de middenbouw en Jeannette voor de
bovenbouw.

Analyse tevredenheidsonderzoeken
Dit schooljaar zijn er door het personeel, leerlingen en ouders tevredenheidsonderzoeken
ingevuld. We hebben met een 7,8 een ruime voldoende gescoord bij de ouders. Dit was bij de
vorige meting nog een 7,5. De medewerkerstevredenheid is beoordeeld met een 7,4 en was
eerder een 7,3 en leerlingen (van groep 6, 7 en 8) hebben de school een 8,1 gegeven ten opzichte
van een 7,7 bij de vorige metingen. Ontwikkelpunten uit deze onderzoeken hebben we in ons
nieuwe jaarplan verwerkt en besproken met het team. We zijn blij met deze mooie scores en de
progressie die we geboekt hebben! In de bijlage vindt u de volledige analyse van deze
onderzoeken.

Groene schoolpleinen
De aanleg van het groene schoolplein op het hoofdgebouw is zo goed als afgerond. Er zijn nog wel
een aantal opleverpunten die komende week/weken aangepakt gaan worden. Daarom is het
mogelijk dat delen van het plein tijdelijk afgesloten zullen zijn. Er zal komende week door een
aantal ouders gestart worden met de bouw van het buitenlokaal, bestaande uit een podium en
een tribune. In het najaar zullen de ‘zwarte stukken’ van het schoolplein beplant worden.
De aanleg van het groene schoolplein op de dependance zal starten in de zomervakantie. We
hebben hiervoor gekozen omdat de overlast voor de groepen op deze manier minimaal is.
Daarnaast zou de oplevering van het speelplein bij een eerdere aanvang van de werkzaamheden
toch pas in de allerlaatste schoolweek zijn geweest (waardoor leerlingen er dit jaar geen gebruik
van konden maken).

?? Timmerfestival 2019 ??
Beste Timmerfestival vrienden,
Op dinsdag 13 t/m donderdag 15 aug 2019 zijn we van plan om weer het jaarlijkse
Timmerfestival Belcrum te houden.
Van plan, want de Organisator en Founding Father van dit festival wil dit graag gaan
overdragen. Na een lustrum van 5 succesvolle jaren en 5 X ruim 100 kinderen met
Timmerplezier wil hij het stokje doorgeven aan de wijk Belcrum. Om van Martiens
kennis en ervaring gebruik te maken en om dit prachtige driedaagse zomerfeest
voort te kunnen zetten vraag ik jullie om je aan te melden
op timmerfestival@gmail.com
Samen kijken we dan hoe we hiermee verder kunnen en wat jij erin kunt bijdragen.
Draag jij het Timmerfestival een warm hart toe en wil je ook dat het wordt voortgezet?
Meld je dan aan en kijk wat je zou willen/ kunnen doen. Op donderdag 20 juni 20:00 uur
Speelhuislaan 29 komen we weer bij elkaar.

Met vriendelijke groet,
Warner Ceelen en Martien Kuipers

Grenzen stellen, hoe doe je dat?
Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen.
Grenzen stellen wil niet zeggen dat je niet van je kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen goed
te houden, moet je grenzen stellen. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de
grenzen duidelijk zijn. Heb je een tijdje niet zo op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.
Hoe stel je grenzen?
Grenzen stellen kan op verschillende manieren: door ongewenst gedrag te verbieden, te negeren, te
bestraffen of je kind even apart te zetten.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tips om duidelijke grenzen te stellen
Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
Wees consequent. Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.
Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren is afgesproken.
Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen,
maar wel buiten op het pleintje.’
Neem de tijd om negatief gedrag van je kind rustig samen te bespreken. Kies daar een goed tijdstip
voor en doe het liever niet na een heftige ruzie.
Ook moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind
houvast.

•

Voorkom grenzen stellen: geef aan wat je verwacht
Je kunt voorkomen dat je een grens moet stellen door te zeggen wat je wél van je kind verwacht. Door
regels af te spreken of door positief gedrag te belonen leert je kind gaandeweg waar het aan toe is.
Bijvoorbeeld: ‘Wil je me helpen met de tafel afruimen?’ Als je kind dit inderdaad doet, kun je het
daarvoor belonen: ‘Wat kun jij al goed helpen!’
Filmpje: Grenzen stellen
In dit filmpje geeft Fiona zes tips die kunnen helpen bij het stellen van grenzen.
Wil je een keer verder praten over dit onderwerp?
Neem dan gerust even contact op met de school-CJG-er. Op jouw school is dit Omar Sirre, e-mail:
omar.sirre@cjgbreda.nl.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

Het laatste sprintje voor BredAlpe d’HuZes
Ook kinderen kunnen deelnemen aan onze alternatieve Alpe d’HuZes. De kinderen kunnen een
kleine run doen van 21 minuten, deze minuten staan symbool voor de 21 bochten van de Alpe
d’Huzes en de 21 kilometer van de BredAlpe d’Huzes. Wie kan op en neer blijven lopen door de
Speelhuislaan en zo dicht mogelijk bij de 21 minuten komen, zonder de tijd in de gaten te houden.
Ben jij nou echt fanatiek? Dan kan je deze run ook meerdere keren/rondes doen.
Geef je nu op en kom langs op 6 juni 2019 vanaf 13.00. Je kan ook later op de middag starten.
Neem jouw vriendjes, vriendinnetjes of ouders mee en loop met elkaar voor het goede doel! Je
kan meedoen voor vijf euro (per ronde, maximaal zes rondes mogelijk), het opgehaalde bedrag
zullen we geven aan stichting Alpe d’HuZes en TopOp Kids.
Trek jouw wandelschoenen aan, dan zien wij jou op 6 juni op de Speelhuislaan 156A!

Podium Bloos
Op zondag 23 juni verzorgen we een familieconcert in Podium Bloos, van 3 tot 4 uur.
De titel is De avonturen van Peer Gynt.
Het is boeiend en leerzaam voor kinderen vanaf 5 jaar en hun ouders, grootouders of begeleiders.
Het verhaal, dat door twee actrices wordt gespeeld met de prachtige muziek uit Peer Gynt van
Grieg erbij, gaat over een ondeugende en nogal egoïstische jongen die de wereld in trekt om rijk te
worden maar na spannende avonturen terugkeert naar zijn dorpje in Noorwegen omdat hij
ontdekt dat rijkdom er niet zo veel toe doet als het besef, dat iemand onvoorwaardelijk van je
houdt.
Ter inleiding spelen drie volksmuzikanten Noorse deuntjes om in de sfeer te komen en na afloop
mogen de kinderen alle instrumenten van het orkest van dichtbij bewonderen.
Voor een snelle indruk kunt u eventueel even kijken op de website van Podium Bloos, waar we
spelen:
https://podiumbloos.nl/agenda/de-avonturen-van-peer-gynt-5/

