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31 augustus Deze week luizencontrole

3 september Juune (5)
6 september Tijs (11)
6 september Flint (7)

Informatieavonden
In de derde week van het schooljaar op 8 en 10 september stonden de informatieavonden
gepland. In verband met Corona hebben we besloten om in deze week naar de ouders de
informatie digitaal te versturen. Voor de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet
onderwijs hebben de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 een aparte brief ontvangen.
Zij kunnen per leerling een ouder inschrijven voor een fysieke bijeenkomst op school waarbij we de
1,5 meter maatregel zullen hanteren. De kennismakingsgesprekken in de 5e schoolweek zullen we
wel op afspraak doorgang kunnen laten vinden.

Ouders in de school
Op het moment dat u een afspraak heeft op school vinden we het van belang dat de
contactgegevens van alle bezoekers bekend zijn. Op beide locaties hebben we bij de hoofdingang
een registratiepunt ingericht. Hier kunt u uw handen desinfecteren en uw gegevens achterlaten.

Ventilatie gebouwen
Het hoofdgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem dat ruimschoots voldoet aan de eisen die
door het RIVM worden gesteld.
De dependance is in verband met de ouderdom van het gebouw niet voorzien van een moderne
installatie. Hier zal op de natuurlijke manier worden geventileerd middels het openzetten van
ramen en dergelijke.

Verjaardag vieren bij de kleuters:
Wanneer een leerling zijn of haar verjaardag viert in de kleutergroep kan er op afspraak één ouder
aansluiten. Ouders dienen dit af te stemmen met de leerkracht en komen via de hoofdingang
binnen en schrijven hun gegevens op in het register.
De ouder houdt de afstand van 1,5 meter in acht ten opzichte van de leerkracht.

Zonnebloemwedstrijd
Voor de vakantie hebben alle leerlingen een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de
zonnebloemwedstrijd. De 34 leerlingen die zich hiervoor opgegeven hebben, hebben een mail
ontvangen dat hun zonnebloem deze week wordt opgemeten. Aanstaande vrijdag zal op school
om 11.00 uur door de wethouder de prijsuitreiking plaatsvinden.

Afscheid juf Wil
Op vrijdag 2 oktober zullen wij afscheid nemen van juf Wil van der Meer. Zij viert dan dat
zij 40 jaar werzaam is geweest in het onderwijs en zal daarna gaan genieten van een
welverdiend pensioen.
Juf Wil geeft al jaren op vrijdag techniek- en handvaardigheidlessen aan de verschillende
groepen.
Deze gelegenheid laten wij uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Op die dag zal zij
langsgaan bij de groepen waaraan zij les heeft gegeven en de leerkracht en de kinderen zullen dan
op gepaste wijze afscheid van haar kunnen nemen. Mocht u een afscheidscadeautje willen geven,
bedenk dan dat Wil de stichting Villa Pardoes een warm hart toedraagt. Een bijdrage voor deze
organisatie, waar zij zelf vrijwilliger is, zou zij zeer waarderen. Uiteraard verplichten wij u tot niets,
het is geheel vrijblijvend. In de groep van uw kind zal een ‘spaarpotje’ komen te staan waar uw
eventuele bijdrage ingedaan kan worden.

Klassenouders
Met ingang van schooljaar 2020/2021 gaat De Spoorzoeker werken met klassenouders. Aanleiding
hiervoor is dat het veelal dezelfde ouders waren die hulp boden en dat voor sommige ouders
onduidelijk was hoe ze konden helpen.
Het doel is tweeledig; we willen de ouders meer betrokken maken bij de school van hun kind(eren)
en we willen meer ouders die actief meehelpen.
Wat is een klassenouder?
De klassenouders zijn de schakel tussen leerkracht en de ouders van de kinderen in de klas. Zo help
je met het organiseren of uitvoeren van verschillende activiteiten in en rondom school, of vraag je
om de hulp van andere ouders. Per klas is er één of zijn er twee klassenouders (met twee
klassenouders worden de taken verdeeld).
Wat doet een klassenouder?
De taken van een klassenouder zijn in grote lijnen:
● Je vraagt na welke ouders kunnen helpen bij verschillende schoolactiviteiten zoals
de school versieren voor carnaval, helpen bij het Kerstdiner / sportdag /
Koningsspelen / schoolreisje / andere uitstapjes, etc.
● Ouders van nieuwe leerlingen maak je een beetje wegwijs en je betrekt ze bij de
school en de klas.
● Als klassenouder zit je ook bij vergaderingen van de oudervereniging (acht keer per
jaar, maximaal anderhalf uur per keer) of ben je lid van een activiteiten commissie.
○ Lid OV: Tijdens deze vergaderingen denk en beslis je mee hoe activiteiten
ingevuld worden en hoe de ouderbijdrage besteed wordt. Binnen de OV zijn
ook speciale taken zoals voorzitter OV, secretaris OV of penningmeester OV.
We zoeken met spoed een nieuwe penningmeester.
○ Commissie: Voor speciale vieringen zoals Kerst of carnaval, neem je zitting in
de betreffende commissie, samen met leerkrachten van de school. Samen
geef je de viering vorm. Dit wordt besproken tijdens bijeenkomsten buiten
schooltijd (gemiddeld vier bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur).
Andere ideeën:
● Je organiseert aan het begin van het schooljaar een klassenborrel voor de ouders
zodat zij elkaar op deze manier ook wat beter leren kennen.
● Bij bijzondere gebeurtenissen in de groep zoals een geboorte, organiseer je een
kleine attentie namens de groep.
● Je organiseert een klassencadeautje op juffendag of aan het eind van het schooljaar.
Delegeren
Zoals hierboven beschreven, is delegeren het toverwoord. Je hoeft het allemaal niet zelf te doen.
Communicatie verloopt gemakkelijk via een app-groep met ouders van de klas.
Je bereikt iedereen in een keer, je weet dat iedereen de berichten leest, het is makkelijk reageren
en iedereen ziet van elkaar wie er komt helpen.
Waarom is het leuk om klassenouder te zijn?
● Je zoon of dochter vindt het leuk dat je de juf of meneer helpt. Je maakt je eigen
zoon of dochter er dus blij mee.
● Je hebt meer en persoonlijker contact met de leerkracht van je kind waardoor je
regelmatig eens iets extra’s hoort over hoe het gaat op school.
● Je leert de andere ouders beter kennen.
● Je leert de andere kinderen beter kennen.Het is erg leuk om te zien hoe en met wie
je kind omgaat. En omdat de kinderen jou ook wat beter leren kennen, zullen ze
makkelijker bij je komen spelen als ze afspreken nog een beetje spannend vinden.
● Bij het werven van hulp van ouders kun je jezelf de leukste klusjes en activiteiten
toebedelen..
● Het is een hele dankbare taak. Dankzij jouw hulp en inzet kunnen de leukste
activiteiten rondom school plaatsvinden. En de klas en de leerkracht(en) zijn enorm
blij met je.

Zijn er ook nadelen?
Natuurlijk hoeft je taak als klassenouder niet alleen maar leuk te zijn. Dit zijn de meest gehoorde
nadelen:
● Soms heb je het te druk om er nog iets bij te doen. Door samen met iemand anders
de taak in te vullen, ondervang je dit. Samen kun je altijd wel een gaatje vinden om
een berichtje te versturen of hulp te regelen.
● Het zijn vaak dezelfde ouders die niet thuis geven als hun hulp gevraagd wordt.
Niets is vervelender dan leuren met dat ene uitstapje waar geen van de andere
ouders bij wil helpen. Een oplossing kan zijn dat je een schema maakt waarop je
iedereen indeelt, aan het begin van het jaar. Willen of kunnen ze niet? Dan moeten
ze zelf onderling vervanging regelen.
● Andere ouders zien jou als het aanspreekpunt voor zo’n beetje alles wat niet goed is
aan school. Je kunt het best de discussie zo kort mogelijk houden: bij klachten of
inhoudelijke vragen, moeten ze niet bij jou, maar bij de leerkracht zijn.
Ik ben enthousiast!
Stuur een mailtje naar joost.debekker@inos.nl Geef aan in welke groep je klassenouder wilt zijn en
of je voorkeur uitgaat naar deelname aan de oudervereniging (gewoon
lid/secretaris/penningmeester/voorzitter) of deelname aan een activiteitencommissie
(sport/Sint/Kerst/carnaval/feest). Wil je eerst nog wat meer weten? Stuur een mailtje met je
vragen, vraag het aan één van de OV leden of vraag het aan de juf/meneer van je ‘eigen’ klas. We
horen graag van je!

Luizenpluizen
We gaan deze week weer beginnen met luizenpluizen. Om voldoende afstand tussen
de volwassenen te kunnen bewaren doen we dat, in deze corona-tijd met 2 ouders per
klas.
Iedere klas heeft een coördinator die, na iedere vakantie, ouders regelt die kunnen
luizenpluizen. Het zou fijn zijn als de groep vrijwilligers wat groter wordt. Luizenpluizen
kost hooguit een uur per keer. Je pluist alleen in de klas van je kind. Als je een keer niet
kunt is dat geen probleem. De dag waarop geplozen wordt verschilt per klas en is
afhankelijk van de mogelijkheden van de ouders die mee helpen. Via de leerkracht of
de coördinator komt er nog een oproep om de groep luizenpluizers te vergroten.
Probeer het eens!
Indien je het op dit moment, vanwege corona, niet prettig vindt dat je kind gecontroleerd wordt
op luizen, laat dit dan even weten aan de leerkracht. Wij vragen dan wel heel nadrukkelijk om deze
week zelf te controleren.
Maaike Houkes en Tamara Terlouw, luizencommissie

Cursus ‘Schatten van Ouders’ - meld je aan!
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker!
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd is bijzonder en leuk, maar brengt ook
uitdagingen met zich mee.
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van positief opvoeden centraal.
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je wordt je bewust van jouw eigen schat aan
opvoedkennis!
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij jouw gezin.
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend, vertrouwd én gezellig.
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg leuker! Voor alle opvoedvragen - groot en klein
–.
Data van deze cursus zijn: 30 september, 14 oktober, 4 en 18 november. Je kunt je voor deze
cursus aanmelden via www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
Meer weten?

Kijk voor meer info en voorwaarden op www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders

Blind leren typen is belangrijk
In de hoogste groepen van de basisschool leren en werken kinderen steeds meer met de computer.
Blind kunnen typen, is dan heel handig. Met deze vaardigheid is het (huis)werk sneller af en omdat
kinderen minder hoeven na te denken over het typen, kunnen ze hun aandacht meer richten op de
opdracht. Het maken van de opdracht gaat daarom vaak beter. Deskundigen van de Radboud
Universiteit hebben dit vastgesteld.
Spelenderwijs blind leren typen
De Typecursus van LOI Kidzz volgen kinderen zelfstandig thuis, via een online leeromgeving. Uw
kind leert blind typen aan de hand van een spannend spionnenavontuur en leuke games. Dit zorgt
voor extra motivatie. Leren typen is leuk, en gaat bijna vanzelf. De cursus duurt 20 weken, waarin
uw kind een aantal keer per week oefent. Er langer over doen mag ook. De toegang tot de online
leeromgeving is een jaar geldig. Na afloop van de Typecursus kan uw zoon of dochter volledig blind
typen met een snelheid van minimaal 120 aanslagen per minuut.
Via school korting op de Typecursus van LOI Kidzz
Om het blind leren typen extra toegankelijk te maken, geeft LOI Kidzz tijdelijk € 50,- korting op hun
Typecursus voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze korting geldt alleen bij inschrijving via school,
tijdens de scholenregeling. Voor meer informatie en om een deel van de cursus alvast te proberen,
verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.
Uw kind krijgt deze week een brief en folder mee naar huis over de Typecursus van LOI Kidzz. Hierin
vindt u alle informatie over de cursus en de scholenregeling.

