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Benthe (12)
Evy (12)
Mickey (11)
Devran (11)
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Sarah (6)
Keeley (13)
Jasper (6)
Lynn (11)

Verlenging sluiting scholen
Vandaag hebben alle ouders/verzorgers een mail ontvangen in verband met het langer dicht
blijven van de scholen (t/m 5 februari).
Aanmelden noodopvang
Alle ouders/verzorgers ontvangen vandaag nog een mail met een link voor het aanmelden voor de
noodopvang in de periode 25 januari t/m 5 februari.
Wij willen u dringend verzoeken uw kind tijdig aan te melden hiervoor (vóór donderdag 21 januari
12.00 uur!) Na deze sluitingstijd is het formulier namelijk niet meer toegankelijk.
Zo kunnen we de aanmeldingen tijdig verwerken en hebben we een goed overzicht over hoeveel
leerlingen er gebruik zullen maken van de noodopvang en weten we hoeveel medewerkers er
hiervoor ingezet moeten worden.
Studiedag
Op woensdag 27 januari staat een studiedag gepland. De leerlingen zijn op studiedagen altijd vrij
en er zal dan dus ook geen noodopvang mogelijk zijn.
Reizen vanuit Engeland
Mocht er iemand uit het gezin van een van onze leerlingen terugkomen van een reis naar
Engeland, dan gelden voor dit gezin speciale regels. Indien dit voor uw gezin van toepassing is dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met de directie (antoinet.sommers@inos.nl).
Oudergesprekken groepen 3 t/m 8
In de week van 8 februari staan de oudergesprekken gepland. Over hoe we deze gesprekken gaan
organiseren en hoe u zich aan kunt melden, ontvangt u later deze week nog een uitgebreid bericht
via de mail.
Groep 5C
Vanaf vandaag zal Rob Mol de taken in groep 5C overnemen van Walther van Gils. Walther zal zich
in gaan zetten voor taal-ondersteuningslessen aan diverse groepjes leerlingen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de subsidieregelingen die de school heeft mogen ontvangen.
Groep 7A
Eerder deze maand hebben wij de ouders/verzorgers van groep 7A per mail op de hoogte gebracht
van het bericht dat Denise Kerbusch heeft aangegeven dat ze onze school per 1 maart 2021 zal
gaan verlaten. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij een sollicitatieprocedure opgestart en
wij denken in Nora Cox een geschikte kandidaat te hebben gevonden die ons team zal komen
versterken. Binnenkort zal zij zich via de Weekinfo aan u voorstellen.
Wij wensen Denise heel veel succes met haar nieuwe uitdaging en we heten Nora van harte
welkom op onze school.

Algemene Leden Vergadering (ALV) van de oudervereniging en thema-avond verplaatst
Op woensdag 3 februari 2021 zou de jaarlijkse ALV van de oudervereniging op de Spoorzoeker
plaats vinden. Het was de bedoeling dit te combineren met een interessante thema-avond over
kinderen en sociale media. Doordat het corona-virus ons land nog steeds in de greep houdt, is het
niet mogelijk deze avond op school plaats te laten vinden.
We vinden het als Oudervereniging erg belangrijk om in gesprek te blijven met jullie als ouders. We
zijn nu aan het kijken naar een virtuele mogelijkheid. De voorbereiding hiervan kost wat meer tijd.
Ons plan is om de avond te verplaatsen naar dinsdag 9 maart. Meer informatie over inschrijving en
dergelijke volgt later.
Oproep nieuwe voorzitter
Voor onze gezellige oudervereniging zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij
een enthousiaste voorzitter die het leuk vindt om aanspreekpunt te zijn voor school, de ALV
(inclusief thema-avond) voor te bereiden samen met de secretaris, de info-avond op school mede
te regelen en samen met een team OV-leden en leerkrachten activiteiten te bedenken en mede te
organiseren, dan zijn wij op zoek naar jou. Als je interesse hebt, kun je een mail sturen aan
kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl.
Namens Gerda en Karen van de oudervereniging

