14 september 2020

14 september
14 september
15 september
18 september
21 t/m 25 september
22 september
29 september
30 september

Start project ‘Groene Voetstappen’
MR-vergadering
Prinsjesdag
Verkiezing Raad van Leerlingen
Kennismakingsgesprekken 3 t/m 8
Buiten lesdag
Studiedag (leerlingen vrij)
Start Kinderboekenweek “En toen…..”

14 september
14 september
15 september
15 september
15 september
17 september
17 september
19 september

Cato (10)
Guusje (7)
Kamil (12)
Floris (10)
Cailey (6)
Siem (7)
Jesse (6)
Melle (10)

Verkeerssituatie dependance
In verband met werkzaamheden aan de Edisonstraat is het niet mogelijk om daar de auto te
parkeren. Wij verzoeken u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Mocht het
echt niet anders kunnen, zet uw kind dan af aan de voorkant van de school. LET OP! Afzetten mag,
parkeren echter niet of betaald.
Herhaling kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Graag nodigen wij u ook dit jaar weer uit voor een kennismakingsgesprek in de week van 21
september 2020. Alle ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 hebben vandaag hierover een mail
ontvangen. Inschrijven kan vanaf maandag 7 september 18.00 uur t/m woensdag 16 september via
onderstaande link kunt u zelf een gewenste tijd kiezen voor het gesprek.
Inschrijven kennismakingsgesprekken 2020
Tevens heeft u via de mail een vragenlijst ontvangen die de basis vormt voor het
kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van uw kind. Wij vragen u om de vragenlijst samen
met uw kind in te vullen zodat we een beeld krijgen van uw zoon/dochter.
De vragenlijst zal niet alleen als startpunt dienen: aan het eind van het schooljaar wordt de
ingevulde vragenlijst gebruikt om samen terug te kijken op schooljaar 2020-2021
Wilt u de vragenlijst uiterlijk woensdag 16 september inleveren bij de leerkracht van uw kind, dan
kan hij/zij zich goed voorbereiden op het kennismakingsgesprek.
Ouders die in verband met Corona liever niet op school in gesprek willen, kunnen dit aangeven bij
de eigen leerkracht van hun kind(eren). De leerkracht kan dan middels videobellen contact met u
opnemen.
N.B. De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 worden geacht bij het
kennismakingsgesprek aanwezig te zijn.

Vervangingen en deelname pilot INOS:
In het nieuws lezen we al dat de druk op het onderwijs aan het toenemen is. Hoe zorgen we ervoor
dat we over voldoende leerkrachten beschikken om les te kunnen geven. De testcapaciteit staat
onder druk en de voorrang voor leerkrachten gaat er mogelijk wel komen, maar de uitwerking
hiervan is bij ons nog niet bekend. Op dit moment is een leerkracht met verkoudheidsklachten
gauw 4 á 5 dagen afwezig.
Ook wij hebben de afgelopen week te maken gekregen met leerkrachten die afwezig zijn i.v.m.
met verkoudheidsklachten. In een aantal gevallen was er vervanging beschikbaar of hebben we
medewerkers intern een vervangingstaak gegeven i.p.v. hun reguliere werkzaamheden. Ook
hebben we al een paar keer een groep opgesplitst.
Weet dat we er alles aan doen, om géén groepen naar huis te moeten sturen. We houden er
echter wel rekening mee dat we hiertoe moeten overgaan. We hebben ons daarom ook
aangemeld voor een pilot die vanuit INOS wordt georganiseerd.
In de periode van 14 september tot 16 oktober gaan we met negen INOS-scholen Sinte Maerte, Jacinta, Eerste Rith, St. Joseph, De Wegwijzer, Helder Camara, De Zandberg ,De
Weerijs en De Spoorzoeker– verkennen of de inzet van Onderwijshelden ons gaat helpen bij het
vervangingsvraagstuk ten gevolge van de RIVM-maatregelen inzake covid-19. Er worden
medewerkers ingehuurd van Lyceo Onderwijshelden, die toezicht kunnen houden op de leerlingen
terwijl de leerkracht met milde klachten vanuit thuis het onderwijs verzorgd. Ook kan de
medewerker van Onderwijshelden de taken overnemen van de onderwijsassistent en deze kan dan
onder toezicht van de leerkracht de lessen verzorgen.
Dit is voor ons ook nieuw en we zullen u op de hoogte houden van de ervaringen die we hiermee
gaan opdoen.

Efteling reis en educatieve reis:
Afgelopen schooljaar stond er een jubileumreis naar de Efteling gepland. Deze is helaas niet
doorgegaan i.v.m. Corona. Samen met de MR hebben we afgesproken dat we deze reis voor de
leerlingen heel graag door willen laten gaan en dus hebben we deze doorgeschoven naar dit
schooljaar.
Daarnaast hebben we afgesproken dat we de educatieve reizen voor de groepen 3 t/m 7 voor dit
schooljaar ook zullen inplannen.
Voor de Eftelingreis hadden we in eerste instantie begin oktober een datum ingepland. We zullen
vanavond met de MR overleggen of we deze zullen doorschuiven naar het einde van het
schooljaar. We zullen u hier in de loop van de week in een aparte mail verder over informeren.
Met betrekking tot de kosten betekent dit dat er voor nieuwe leerlingen in de groepen 1-2 en
nieuwe zij-instromers een bijdrage zal worden gevraagd voor de Eftelingreis en voor de leerlingen
van de groepen 3 t/m 7 een bijdrage zal worden gevraagd voor de educatieve reis.

Extra subsidieaanvraag inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vanuit het ministerie van
Onderwijs ivm Corona
De minister verstrekt subsidie met als doel dat de leerlingen die het inhaal- en
ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel
inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden. Scholen
bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven. Voor alle scholen mag door het bevoegd gezag
subsidie worden aangevraagd voor maximaal 10% van de leerlingen die op 1 oktober 2019 stonden
ingeschreven. Voor De Spoorzoeker betekent dit dat we voor maximaal 43 leerlingen deze subsidie
mogen aanvragen. Voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021.
In juni 2020 hebben wij bij al onze leerlingen de Cito leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Op
basis van de behaalde resultaten hebben we besloten om deze subsidie aanvraag in te gaan zetten
op de huidige groep 4 en groep 8 leerlingen. De ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking
komen hebben afgelopen week hierover een aparte mail ontvangen. Voor het lezen zal een
aanbod worden gegeven van vier maal in de week een kwartier voorafgaand aan de schooldag en
voor de leerlingen in groep 8 zullen we twee maal in de week een half uur extra onderwijs
aanbieden na school.

Herhaling oproep Klassenouders
Omdat het nog niet erg wil vlotten met de aanmeldingen, herhalen wij hieronder nog eens het
bericht. Ook is er samen met de kinderen een leuk filmpje gemaakt waarmee we hopen ouders te
kunnen overhalen om zich aan te melden. Het filmpje is via onderstaande link te bekijken of via de
schoolapp (via de knop ‘Media →Video’s’.
Wij bedanken Carmen uit groep 8A voor het monteren van het filmpje.
https://youtu.be/I0PgVievkpk
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!

Bericht van de groepen 4
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 4 naar de parkeerplaats bij de Mincklerstraat gelopen om daar
een vrachtwagen met trailer te zien. De chauffeur legde uit wat hij kon zien rondom zijn
vrachtwagen, de spiegels werden bekeken. De leerlingen leerden dat een vrachtwagenchauffeur
achter zijn wagen meer dan 20 meter niets kan zien. De chauffeur had 's morgens brood
weggebracht, meer dan 6000 broden passen in de trailer. Alle leerlingen mochten nog op de
chauffeursplek en bijrijdersplek zitten. We willen de firma Granacher transport bedanken voor de
medewerking.

Buitenlesdag 22 september
Op dinsdag 22 september a.s. wordt de Nationale Buitenlesdag van Jantje Beton en IVN
natuureducatie weer georganiseerd. Leerkrachten op meer dan 2700 scholen in heel Nederland
geven die dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties, maar het is ook nog eens
heel leuk! Een les buiten activeert kinderen en bevordert het plezier in het leren. Bovendien is
meer bewegen sowieso een veel benadrukt belang tegenwoordig.
Ook onze school doet deze dag mee aan de buitenlesdag. Iedere groep geeft deze dag doelgericht
1 les buiten op het plein of rondom de school. Dit kan variëren van een verhaal voorlezen, een
rekenactiviteit, spellingactiviteit, enz.

Leerlingenraad
Vrijdag 18 september worden er in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen gehouden voor de
leerlingenraad. In iedere groep wordt er een leerling gekozen die mag deelnemen in de
leerlingenraad. In de leerlingenraad praat je met de directeur en de teamcoördinator van de
bovenbouw over punten die voor jullie belangrijk zijn. Zo is er het afgelopen jaar een onderzoek
geweest naar Engels in groep 6, verbeterpunten bij het overblijven, inrichting van het speelplein op
het dak. Lijkt jou het leuk om je klas te vertegenwoordigen, bereid dan een one minute pitch voor.
Deze presenteer je in de klas. Wie weet ben jij wel de nieuwe leerling in de leerlingenraad!

Week tegen pesten
We zijn dit schooljaar op De Spoorzoeker gestart met
de gouden weken. Met leuke
kennismakingspelletjes, coöperatieve werkvormen
en het samen opstellen van positieve groepsregels proberen we
een goede groepssfeer te creëren. De eerste weken van het
schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Als meteen een goede
sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en
ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar.
In de week van 21 t/m 25 september doen we ook mee aan de
landelijke Week tegen Pesten. Het motto van dit jaar is: Samen
aan zet! In deze week staat het aanpakken van pesten en het
werken aan een veilige school centraal. We besteden extra aandacht aan pesten en pestgedrag en
geven specifieke lessen over pesten uit onze Kanjermethode.

