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Verkiezing Raad van Leerlingen
Deze week kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Groene Voetstappen
Prinsjesdag
Sportdag groep 3 t/m 8
Start niveaugroepen groep 3
MR overleg
Studiedag. Leerlingen vrij!

Karlijn Marrenga (12)
Jurre Sijtsma (8)
Jasper Wijdeveld (11)
Igor Marczynski (5)
Daan Nagtegaal (9)
Sam Nagtegaal (9)
Kay Terlouw (8)
Mahmoud Cheikhka (10)
Sem Willems (8)
Cato de Bruijn (9)
Guusje Don (6)
Kamil Debjani (11)
Floris van Extel (9)
Cailey Jansen (5)
Neeltje Luijken (11)
Pien Schenkels (11)

Groene Voetstappen (Project Brabants VerkeersLabel (BVL))
Als school doen wij met alle groepen van 16 t/m 20 september 2018 mee aan het
project ‘Groene Voetstappen’. Groene Voetstappen is een landelijke
bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende
één week komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het
openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen. Tijdens de
actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame
mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.
De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat
we
- een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het beperken van
CO2-uitstoot;
- gewend raken aan duurzaam gedrag;
Waarom liever niet met de auto?
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, waardoor het klimaat
verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna
dagelijks zijn de gevolgen van klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als veel te veel
regen of juist droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. Wereldwijd moet de uitstoot
van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school een bijdrage leveren aan het
terugbrengen van de uitstoot en proberen samen met de kinderen en u zoveel mogelijk Groene
Voetstappen te verzamelen.
Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de dijk: maar liefst
meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km enkele reis. Deze ritjes zijn extra
vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen
per kilometer hoog. Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties.
Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van
school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!
Groene Voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders ook nodig. We
willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 24 en 30 september a.s.
zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school kan gaan. We willen
niemand buiten sluiten, dus als dit voor u niet lukt, neem dan even contact op met de leerkracht
over hoe uw kind dan wel mee kan doen.
Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te
komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijk groet,
de schoolleiding
Organisatie Groene Voetstappen en de Kinderklimaattop is een actie van Klimaatverbond
Nederland. Zie voor meer informatiehttp://www.groenevoetstappen.nl/ en
http://www.klimaatverbond.nl/.

Leesmethode letterklankstad
Afgelopen dinsdagavond hebben veel ouders de workshop ‘de nieuwe leesmethode’ bijgewoond.
Wij worden erg blij van alle positieve reacties die we tot nu toe hebben ontvangen.
In de presentatie is het al voorbij gekomen, maar alle letters benoemen we volgens de naam in het
alfabet én volgens de spraakklank. Hieronder een overzicht van alle letters die meerdere
spraakklanken hebben:

Groep 8 wow
Hoi hoi ik ben Sarah. Ik ben dit jaar van groep 7 naar groep 8 gegaan. En dat was een grote stap. En
ik hoor je denken; ¨Een grote stap jullie hebben toch dezelfde juf?!¨ Dat is ook zo en daar zijn we
super blij mee. Maar we zitten in ons laatste leerjaar van de basisschool. Deze weken beginnen we
met GOTD (Grey Of The Day). Ook zijn we nu bezig met 4 x Wijzer ons onderwerp is Afrika. We zijn
in groepjes van 5 verdeeld. Met dit groepje moet je samen de kaarten maken. Ook hebben we 5
keer op vrijdag techniek van juf Wil. soms is dat best interessant. Ons schema is ongeveer
hetzelfde als vorig jaar, rekenen, taal, spelling dat soort dingen. Maar er is ook 1 ding bij gekomen.
Namelijk zelfstandig werken, hierbij moeten we binnen een week werkjes maken. Als dat niet af is
krijg je het mee naar huis. Dit jaar gaan we eindelijk met de bus naar de gym. Wij gymmen dit jaar
in het huis van de Heuvel. Ik denk dat dat het wel was ik wens jullie nog een prettige dag.
Sarah Hoff Groep 8A

Sportdag groepen 3 t/m 8

Let op! Let op! Onze sportdag zal plaatsvinden bij S.V. Advendo.
Op vrijdag 20 september vindt onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8 plaats bij S.V.
Advendo, Bastenakenstraat 41. De kinderen en hulpouders worden tussen 08.30 en 08.45
verwacht op het sportveld. U kunt uw kind om 14.25 hier weer op komen halen. (Deze tijden
gelden voor alle kinderen, dus ook van de dependance).
Wilt u uw kind het volgende meegeven:
een rugzak met daarin voldoende drinken, fruit, lunchpakket, reserve kleding en eventueel
zonnebrand.
Wij hopen op een sportieve en gezellige dag.

Vertrouwenspersonen op De Spoorzoeker.
Op onze school zijn 2 vertrouwenspersonen aanwezig die een
aanspreekpunt zijn voor leerlingen, hun ouders en/of verzorgers en de
leerkrachten van onze school.
Bij deze vertrouwenspersonen kunt u terecht als u bijvoorbeeld een klacht
heeft over zaken die met onze school te maken hebben en dan m.n. met
betrekking tot de kinderen, of als u een vermoeden heeft van enige vorm
van (machts)misbruik bij minderjarigen. Voorop staat het scheppen van
een veilige (school)omgeving voor onze kinderen!
De vertrouwenspersonen zijn Anne van Rooijen en Mirjam Masereeuw, Zij zullen in
de eerste week van oktober ook bij de kinderen langs gaan om zichzelf als
vertrouwenspersoon kenbaar te maken. Dit doen zij aan de hand van een praatje
(bovenbouw) en het voorlezen van een verhaal (onder -en middenbouw)

Even voorstellen
Ik ben Bregje Schieman. Ik ben 18 jaar en ik woon in Tilburg. Ik ben tweedejaars
student en doe de opleiding onderwijsassistent op het Vitalis College in Breda.
Hierna zou ik graag nog door willen studeren voor de opleiding basisschool
lerares.
Als sport doe ik tennis. Maar ik hou ook van andere sporten. Ik vind het leuk om
naar allerlei verschillende sporten te kijken. Ik ben ook erg creatief. Knutselen of
verven, het maakt me niet uit.
Ik heb ontzettend veel zin om in groep 8a stage te mogen lopen.
Tot snel in de klas!

CJG Breda
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. Telefoon: 0651811422.
Iedere woensdagochtend vanaf 8.30 uur is er een inloopspreekuur op de dependance met Omar.
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.

Filmavond groep 3 en 4
In verband met de sportdag zal de filmavond van de groepen 3 en 4 worden verzet.
De oudervereniging zoekt nog naar een geschikte datum.
Wij zullen u dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Nieuwe Schoolshirts
Misschien hebben jullie het al zien hangen tijdens de informatieavonden op school afgelopen week. De proefdruk voor een nieuw
school T-shirt. De OV is op zoek gegaan naar een shirt van een betere
kwaliteit, allemaal in dezelfde kleur en met opdruk in kleur, zoals het
logo ook is. Dit T-shirt van BredaPrint bevalt ons wel. Een mooie felle
kleur zodat De Spoorzoeker er goed uitspringt tijdens activiteiten zoals
de Singelloop en de Avond-4-daagse. De print zal in tegenstelling tot de
proefdruk op de achterzijde komen. Daarnaast is deze proefdruk een
volwassen shirt dus zal de print op een kindershirt groter uitvallen. De
vraag is nu of er ook voldoende vraag naar is. De prijs zal zo rond de
€10,- zijn wanneer we er minimaal 200 bestellen. Om te inventariseren
hoeveel shirts er besteld zullen gaan worden, willen we hierbij vragen
om via onderstaande link aan te geven of er interesse is. Wanneer de
interesse groot genoeg is kunnen we passessies organiseren waarna de
T-shirts besteld kunnen gaan worden.
Aanmelden schoolshirts

Familieloop (Singelloop) 2019
Beste ouders/verzorgers van alle sportieve leerlingen van
basisschool de Spoorzoeker,
Ook dit jaar willen we weer gezamenlijk meedoen aan de
Familieloop (onderdeel van de Singelloop in Breda) op zondag 6
oktober.
Je kunt je inschrijven via onderstaande link of via de app (bij
‘links’) vóór woensdag 25 september.
Aanmelden Familieloop
De kosten voor deelname zijn €3,- per kind wanneer je je via de
school voorinschrijft. Inschrijving is pas definitief wanneer ook
het inschrijfgeld ontvangen is. Inschrijfgeld kun je afgeven op
Speelhuislaan 130 (Maaike van Dooren).
We verzamelen op 6 oktober vanaf 15:30 uur op het Chasséveld,
waarna de start om 16:30 plaatsvind.
Dus schrijf je in vóór 25 september!
Inschrijvingen die na deze datum binnen komen kunnen we
helaas niet meer verwerken.
Alle oudste kinderen uit het gezin krijgen in de week voor de
Familieloop de startnummers uitgereikt op school.
De kinderen lopen mee onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van een ouder/verzorger.
Sportieve groetjes namens de oudervereniging!

