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Een nieuw schooljaar
Hopelijk heeft u allemaal kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie.
Het was fijn om (bijna) alle kinderen weer te zien vanmorgen.
Alle medewerkers van De Spoorzoeker hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.
We gaan er samen weer een mooi en leerzaam jaar van maken.
Schooltijden
Hieronder nog eens het schema met de aangepaste start- en eindtijden. Zorg ervoor dat uw kind
op tijd (maar niet te vroeg) op school is en gebruik maakt van de juiste ingang van zijn of haar
groep.
Het haal en breng schema ziet er als volgt uit:
Hoofdgebouw:
Aanvang schooltijd:
8.10-8.15 uur
8.15-8.20 uur
Dependance:
Aanvang schooltijd:
8.25-8.30 uur
8.30-8.35 uur

Einde schooltijd:
14.30 uur (woensdag 12.00 uur)
14.35 uur (woensdag 12.05 uur)

Groepen:
1-2A, 1-2C, 1-2E, 5A, 6A, 7A,
8A
1-2B, 1-2D, 5B, 5C, 6B, 7B, 8B

Einde schooltijd:
14.45 uur (woensdag 12.10 uur)
14.50 uur (woensdag 12.15 uur)

Groepen:
3A, 4A
3B, 4B

Gymlessen
Tot de herfstvakantie zullen wij geen gebruik maken van de gymzalen. De bewegingslessen zullen
buiten worden gegeven.
Afmeldingen/ziekmeldingen
Wanneer uw kind afwezig zal zijn dan verzoeken wij u dit tijdig (vóór 8.30 uur) door te geven aan
de school. Bij voorkeur via de school app of via de mail (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl) met
daarbij altijd een opgave van de reden van afwezigheid.
Afval scheiden
Dit schooljaar gaan we starten met het beter sorteren van afval. Iedere groep heeft vier
prullenbakken gekregen.
Blauw: papierafval
Groen: groente en fruit
Oranje: plastic
Grijs: restafval
We willen de leerlingen bewust maken in hoeveel afval wij produceren en hoe wij dit kunnen
scheiden. Graag zien wij onze afvalberg wat verminderen. U kunt ons daarbij helpen. Geef uw kind
geen pakje drinken mee, maar een drinkbeker.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is mag het uiteraard trakteren in zijn/haar eigen groep. INOS stelt wel als
voorwaarde dat het een voorverpakte traktatie is.
Verkeersveiligheid rondom de school (een bericht van de wijkagent)
Beste ouders/verzorgers
Een nieuw schooljaar is gestart.
We hopen allen op een gezond en veilig schooljaar voor u en uw kinderen.
Veilig voor wat betreft gezondheid en Corona maar ook wat betreft verkeer.
Dagelijks worden kinderen van en naar school gebracht. Lopend, met de fiets maar vaak ook met
de auto.
Dat laatste wil nog wel eens voor problemen zorgen gezien de wijk dichtbevolkt is qua mensen en
auto’s.
Ik wil u daarom ook vragen zoveel mogelijk rekening te houden met de drukte tijdens het brengen
en ophalen van uw kind.
Denk daarbij ook aan veilig verkeersgedrag, matig uw snelheid en parkeer enkel daar waar het is
toegestaan.
Laat het ophalen en brengen zo kort mogelijk duren, ook uit het oogpunt van contacten op straat
en de kans op besmettingen.
Woont u dichtbij de school, kies dan niet voor de auto om uw kind op te halen, tenzij het echt niet
anders kan.
Politie en Handhaving van de Gemeente zullen de komende week de situatie monitoren.
Wilco Smit

Metamorfose
De trap in het portaal naar het bovenplein heeft een metamorfose ondergaan. In plaats van het
saaie grijze beton is het nu een leuk ogende en tevens leerzame rekentrap geworden!

Schrijf je nu in voor de wedstrijd ‘Hoogste zonnebloem van de Belcrum’!
Alle kinderen van de Spoorzoeker hebben in mei zonnebloemzaadjes
gekregen in het kader van de wedstrijd ‘Hoogste zonnebloem van de
Belcrum’. De wedstrijd wordt georganiseerd door Stadstuinieren, wijkraad
Belcrum en Gemeente Breda als onderdeel van het
project Groene Buurtjes.
Hopelijk groeien de zonnebloemen goed en hebben ze de droogte
overleefd!
Vanaf deze week kunt u uw kind inschrijven voor de wedstrijd. Wij willen graag weten hoeveel
kinderen er mee doen, zodat we een planning kunnen gaan maken voor het opmeten.
Opmeten en prijsuitreiking
De planning is als volgt:
Op woensdagmiddag 2 september worden na schooltijd de bloemen opgemeten.
De prijsuitreiking zal op donderdag 3 of vrijdag 4 september tijdens schooltijd gehouden worden.
Inschrijven
Schrijf je in via deze link.
Na de vakantie zullen we contact opnemen om een meetafspraak te maken.
Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar mi.kreuger@breda.nl

Musicalles bij NoNonsense

Heb jij altijd al musicallessen willen volgen? Maar de twijfel gehad of het iets voor jou is? Kom er
tijdens onze lessen achter dat musicallessen niet alleen inspannend, maar ook ontspannend zijn en
dat we samen ook heel veel plezier beleven aan en met elkaar.
Stichting NoNonsense biedt twee gratis proeflessen aan, zodat je de sfeer kunt proeven. De Teenzz
(basisschool vanaf 8 jaar) werken aan de show voor komend seizoen: Op schoolkamp. De lessen
voor de Teenzz zijn van 16.30-18.30 uur op vrijdag in het Belcrumhuis, Paulus Pottersplein 12 in
Breda. We starten op 4 september met onze lessen.
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar info@stichtingnononsense.nl. onder vermelding
van proefles Teenzz.
Meer informatie over stichting NoNonsense vind je op onze website www.stichtingnononsense.nl.
Hier kun je je ook meteen aanmelden.

Avondvierdaagse 2021
Helaas mocht het dit jaar niet, maar voor 2021 is de datum alweer bekend.
Van 31 mei tot en met 3 juni wordt al weer voor de 16de keer de avondvierdaagse gehouden in
Uw wijk. Een leuke, gezellige, sportieve activiteit voor alle leeftijden.
Er is een keuze uit 3 afstanden, de 3, 5 en de 10 kilometer. Mocht je daar aan mee willen doen,
dan is het de bedoeling dat je 4 dagen lang deze afstanden loopt. Iedere avond wordt er gezorgd
voor een traktatie en op donderdag is daar de lang verwachte medaille.
De start en het eindpunt zijn zoals altijd op Parkhoeve Breda Noord (voorheen de kinderboerderij)
Tussen de Dijken 101.
De voorinschrijving is op woensdag 26 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur op Parkhoeve Breda Noord.
Dan kunt u uw bewijs van deelname ophalen voor € 4,00. Inschrijven op de eerste dag (31 mei
tussen 16.00 uur en 17.00 uur) is ook mogelijk. Alleen dan is de bijdrage € 4,50.
Voor de overige informatie kunt u kijken op onze site: www.avondvierdaagsebredanoord.nl

Met vriendelijke groet,
Lianne van Dijk
namens commissie avondvierdaagse Breda Noord

