30 november 2020

4 december
11 december
18 december
21 december t/m
3 januari 2021

Sinterklaasviering
Studiedag (leerlingen vrij)
Kerstviering (Leerlingen ’s middags vrij 12.10/12.25 uur)

1 december
1 december
2 december
3 december
4 december
4 december
4 december
5 december
6 december

Duuk (5)
Joël (7)
Brent (5)
Hanzade (7)
Cedric (9)
Jelle (10)
Corin (6)
Sinterklaas (??)
Loek (6)

Kerstvakantie

Sinterklaas
Aanstaande vrijdag is het zover. Sinterklaas komt op bezoek bij de Spoorzoeker.
In tegenstelling tot andere jaren zullen we hem niet massaal kunnen
ontvangen. De Sinterklaaswerkgroep heeft goed nagedacht hoe we de Sint
kunnen ontvangen met de kinderen, zodat we dit Coronaproef kunnen
organiseren.
We vragen van u als ouders om na het afzetten van de kinderen naar huis te
gaan.
Zodat we op een later tijdstip de Sint zowel op de dependance als op het
hoofdgebouw kunnen onthalen samen met de kinderen.
Namens het hele team van De Spoorzoeker alvast hartelijk dank voor uw begrip
en medewerking.

Boekrecensies
Caitlin en Odin schreven ook een recensie voor de Kinderboekentuin.

Sophie op de daken
De schrijver is Katherine Rundell. Sophie wordt gevonden in het kanaal door Charles.
Charles besluit om voor Sophie te zorgen maar is daar niet geschikt voor dus is Juf Eliot
ingeschakeld om soms een keertje mee te kijken.
Sophie heeft als baby een schipbreuk weten te overleven en wordt in een riviertje
gevonden in Engeland door Charles. Charles kon niet goed voor Sophie zorgen dus kwam
juf Eliot van de kinderbescherming om Charles te helpen. Sophie was altijd benieuwd wie
haar moeder was, maar er was geen lijst van de overleden mensen van die dag. Op een
dag kregen Charles en Sophie een brief van de kinderbescherming, omdat ze het huis
wilden doorzoeken omdat Sophie er niet verzorgd uitzag. Ze vluchtten naar Frankrijk
omdat ze niet uit elkaar wilden. Sophie gaat elke avond de daken op met andere kinderen.
1 nacht hoort ze een muziekje van een cello zou dat haar moeder zijn?
Het is een spannend en leuk boek omdat Sophie en Charles gaan vluchten omdat ze bij
elkaar wilden blijven. Sophie beleeft steeds avonturen op het dak.
Er staan eigenlijk geen plaatjes in maar boven de hoofdstukken staan er tekeningen van de
Eiffeltoren. De kaft is ook heel mooi.
Het is echt een aanrader als je van spannende verhalen houdt. Ik geef
het 5 sterren!.
Geschreven door Caitlin

Quotum Project Z
Dit boek gaat over dat de wereld te vol is. Het is geschreven door Marloes Morshuis. Het
is niet echt gebeurd, maar het zou wel kunnen. Axel en zijn broertje Tommy zijn
ontsnapt uit hun ‘slinkers kamp’ en gaan hun ouders zoeken.
De wereld is te vol dus er moeten minder mensen komen. Ze hebben daar wat op bedacht
en dat zijn ‘slinkers’. Slinkers zijn gewone mensen maar die tellen maar voor de helft. De
hoofdpersonen Axel en Tommy zijn ook slinker. Zij proberen te ontsnappen net als heel
veel andere slinkers.
Het boek gaat over dat de vader en moeder opgepakt zijn en Axel en Tommy willen hun
gaan zoeken. Maar er wordt ook een nieuwe baas van de Euro-Unie gekozen. Die man,
genaamd: Foxen wil alle slinkers dood hebben. Dat willen Axel en Tommy voorkomen. Ze
gaan ontsnappen uit het slinkerskamp. Ze komen een meisje tegen dat heet Sunny.
Tommy en Axel vertellen het hele verhaal. Ze komen er achter dat er gif in de zakjes
aanmaak pomodori pasta zit en dat ze daarmee de slinkers willen vergiftigen.
Ik vind het niet een heel leuk boek. Maar ik snap dat het is aangeraden voor 12-jarigen,
want er zaten ook stukken in die ik niet helemaal snapte. Er zitten wel spannende stukjes
in. Het einde snapte ik ook niet helemaal, dat moet je wel een paar keer lezen. Maar ik zou
je hem wel aanraden.
Er zitten geen tekeningen in dit boek maar het is ook wel beter denk ik. Je begrijpt het
boek ook zonder plaatjes. De kaft is wel mooi met al die poppetjes, ze lopen ook over de
zijkant van het boek. Als je het boek hebt gelezen dan snap je de kaft ook wel. Zelfs al je de
achterkant leest.
Tip: Het is een heel leuk boek, maar ik zou het iets duidelijker maken.
Top: Het is cool dat je die kaft zo hebt gemaakt en dat je op een gegeven moment gewoon
in het boek zit.
Cijfer: Ik geef het boek 4 sterren. Want ik had dit boek niet zo snel gekozen en de schrijver
had het veel spannender kunnen maken. Want nu gaat alles hun een beetje te makkelijk
af.
Ik zou het boek zeker lezen maar je moet wel echt 12 jaar zijn. Er zitten wel moeilijke
dingen tussen maar daar kom je vanzelf overheen. Je ziet het verhaal uit twee personen.
Dat is uit een een mysterieus jongetje en uit Axel.
Geschreven door Odin

Beste belangstellenden,

De reporters van ChaTime interviewden Sinterklaas. Hij hoopt dat hij weer veel kinderen een lach
op hun gezicht kan toveren en…. hij bedacht de leukste pepernootspelletjes bijvoorbeeld: Sjoelen
met pepernoten. Pak een vel papier, maak 4 vakken van 1 tot en met 4, zie voorbeeld hieronder.
Voor meer leuke spelletjes en foto’s kijk dan snel op www.chatime.nl en doe mee! Ook de puzzel is
in het teken van Sinterklaas en zijn kleine Pietjes. ChaTime wenst iedereen heel veel plezier en
wenst alle leerkrachten succes en sterkte toe in deze tijd. Blijf gezond!

Hebt u leuk nieuws van uw school, zijn er reporters en of leerlingen die voor ChaTime over uw
school, wijk en of buurt willen schrijven? Dan zien wij het artikel met foto graag tegemoet via
redactie@chatime.nl

Met vriendelijke groet,

Lidia van Hooijdonk
Hoofdredacteur ChaTime News4kids

