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School weer open
Vanochtend hebben we alle leerlingen weer op school mogen ontvangen. Ondanks de winterse
omstandigheden is op een collega na iedereen in staat gebleken om de weg naar school te kunnen
vinden. Wat is het fijn om in het gebouw weer de geluiden van alle kinderen te mogen horen. We
zullen deze week extra inzetten op het welbevinden van de leerlingen. De eerste indruk is dat de
leerlingen ook weer erg blij zijn dat ze weer naar school mogen.
De rest van de week blijft het erg koud, wilt u er op letten dat de leerlingen voldoende warm
aangekleed zijn.
MijnRapportfolio
De rapporten van de kinderen zijn sinds afgelopen vrijdag in te zien in MijnRapportfolio.
Om in te kunnen loggen bij mijn rapportfolio gaat u naar https://portaal.mijnrapportfolio.nl/ . U
kunt inloggen met het mailadres waarmee u op school bekend bent. Dit is het mailadres waarop u
de informatiemails vanuit school ontvangt. Mocht het niet lukken neemt u dan contact op met de
administratie.
Oudergesprekken/adviesgesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 7 plaats en de adviesgesprekken
voor groep 8.
U heeft van de leerkracht via de mail een uitnodiging en link ontvangen om deel te nemen aan het
online gesprek.
Verrassing van de Oudervereniging
Vanmorgen zijn alle leerlingen en medewerkers van De Spoorzoeker verrast met
een heerlijke Kanjer chocoladewafel.
Namens ons allemaal danken we de OV hiervoor heel hartelijk!

WEER NAAR SCHOOL! GEDICHTEN DOOR GROEP 4A
ik ga weer naar school .
leuk he .
doei mama en papa ik ga mam .
ik ben er op school .

we gaan schooll ijndlijk.

hoi juf.

we gaan weer naar school.

hoi nova, fijn dat ik je zie.

ja naar school

ja fijn.
juf: ga maar snel naar binnen .
oke juf we gaan beginnen.
oke juf .
oke kijk goed mee we gaan taal
doen.
oke juf.
wat is het antwoord?
ik weet het juf ,oke nova.
een pauw juf
ja nova
Nova 4A

ja egt
we gaan egt weer naar school.
dus ik ben egt heel blij.
Semmie, 4A

ik mag wir naar school
jes jes jes
ik mag mag wir naar school
dat vint ik hil hil hil fijn
ik zag mijn vriende bijna niet mir
ik hat niks om te doen
ik wou egt naar school
mijn vriend en ik hat op de
laatste dag afgesprooken
Noeck, 4A

Onze kinderboekenambassadeur Saar uit groep 6A schreef deze recensie:

Hotel Habbekrats

Dit boek gaat over een hotel en dat hotel heet Hotel Habbekrats.De schrijver is Rik Peters en de
illustraties zijn gemaakt door Frederico van Lunter. Het is een fantasieverhaal. De hoofdpersoon in
het boek is Francis. Het verhaal speelt zich af in een hotel. Er gebeuren allemaal vreemde dingen in
dit hotel. Francis spaarde namelijk insecten en er had iemand een moord gepleegd op kamer 237,
maar wie die moord nou heeft gepleegd, dat is de grote vraag….
Ik vond het boek zelf super leuk. Het boek is spannend, want er ligt een dood iemand in het hotel
en je weet niet hoe het afloopt. Het is ook grappig,want hij zegt tussen de enge stukjes iets geks
over zijn insecten. Het zijn allemaal kleine hoofdstukjes die gaan over een lijk op kamer 237.
Francis gaat naar alle hoofdpersonages in het spannende boek, bijvoorbeeld naar de kok en
daardoor weet hij steeds wat meer over het lijk. Het boek is zeker een aanrader voor mensen die
van spannende boeken houden. Ik zou het boek ‘s avonds lezen, want dan is het het spannendst.
Ik geef dit boek een 8,5
Saar, groep 6A

Carnaval 2021
Alaaf, dit jaar gaat het carnavalsfeest van 12 februari op De
Spoorzoeker door! Leerkrachten en ouders hebben samen
gekeken naar de mogelijkheden rondom dit fantastische feest.
Het feest wordt zoveel mogelijk in de eigen klassen gehouden.
Dit om contact met kinderen uit andere groepen te vermijden.
De lokalen worden door leerkrachten zelf aangekleed en
versierd. De kinderen mogen, in overleg met de leerkracht,
rolletjes serpentine meebrengen om de klas extra op de fleuren.
Op vrijdag 12 februari mogen de kinderen verkleed naar school
komen. Normaal gesproken zijn er op school schminkouders die
de kinderen om kunnen toveren tot prinsessen of piraten. Dat is dit jaar niet mogelijk. Daarom
willen wij u vragen om uw kind thuis te schminken.
Tijdens dit feestje is er ruimte voor wat lekkers te eten en te drinken. Hier zorgt de
carnavalscommissie voor. De kinderen nemen op deze dag wel hun eigen fruit mee naar school.
Naast de heuse “carnavalslessen” die leerkrachten kunnen geven, hebben wij de volgende
onderdelen georganiseerd:
Hossen en TikTok / dans challenge
Carnaval en hossen zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Helaas gaat het hossen dit jaar
ietwat anders dan anders. Speciaal voor De Spoorzoeker heeft DJ Elton John een carnavals
muziekcompilatie gemaakt. Deze muziek zal vrijdag in de klassen gedraaid worden en hierop
kunnen de kinderen zich uitleven in een mooie, gekke carnavalsoutfit.
Tevens hebben we een TikTok dans challenge. De challenge is géén verplichting, ouders en
kinderen mogen zelf bepalen of ze hieraan mee doen.
Hoe kunnen de kinderen meedoen aan de Challenge?
Download het muziekstukje uit de compilatie van DJ Elton John, deze wordt meegestuurd bij de
weekinfo. Op deze tune (Stil Hier In M’n Stamcafe) kunnen de kinderen vervolgens alleen of samen
met een vriendje of vriendinnetje een leuke TikTok/dans video opnemen in een leuke outfit. Deze
kunnen ze vervolgens via de mail inleveren bij de jury. Wij realiseren ons dat niet iedere ouder
achter het gebruik van TikTok staat. Daarom mag uw kind deze challenge ook insturen middels een
los videofragment. Aan de kinderen de vraag om een unieke, gekke of bijzondere TikTok/dans te
maken die vervolgens beoordeeld wordt door de jury. De inzendingen zullen tijdens de
carnavalsviering op school getoond worden.
Wilt uw zoon of dochter meedoen aan de Challenge?
Voor de groepen 1 t/m 5 kunnen de kinderen hun video uiterlijk donderdag 11 februari vóór 18:00
uur sturen naar: wk@denassau.nl
Voor de groepen 6 t/m 8 kunnen de kinderen hun video uiterlijk donderdag 11 februari vóór 18:00
uur sturen naar: kim.suijkerbuijk@inos.nl
Speurtocht
Voor de groepen 1/2 wordt er een carnavalsspeur(op)tocht gehouden in de kleuterlokalen. De
kinderen gaan op zoek naar plaatjes die met carnaval te maken hebben. Bij elk plaatje staat een
letter.
Voor de groepen 3/4 wordt er een carnavalsspeur(op)tocht gehouden op het plein van de
dependance. De kinderen gaan op zoek naar plaatjes die met carnaval te maken hebben. Bij elk
plaatje staat een letter. Wij zijn benieuwd of de kinderen met de letters een echt carnavalesk
woord kunnen maken.
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt er een carnavalsspeur(op)tocht gehouden in de wijk. De
klassenouders van deze groepen krijgen een mailtje van de leerkracht van de groep van uw
zoon/dochter. In dit mailtje stuurt de leerkracht een plaatje en een letter mee. Dit plaatje met
letter wordt door de klassenouder op vrijdagochtend voor het raam gehangen. Op 12 februari
gaan de kinderen op zoek naar de plaatjes en letters in de wijk. Als de kinderen alle plaatjes (en
letters) gevonden hebben, kunnen ze hier een woord van maken.

Raad van 11
Ook de Raad van 11 gaat dit jaar anders dan anders. Om de kinderen uit groep 8 toch mee te laten
genieten van deze unieke ervaring, hebben wij besloten om de Raad dit jaar digitaal langs alle
klassen te laten gaan. Komende week zullen de kinderen uit groep 8 een korte video maken. Deze
video wordt vervolgens tijdens carnaval in alle klassen getoond!

Spoorzoeker Challenge week 3
Er zijn nu 2 weken achter de rug met de challenge! Hoe staat jouw klas ervoor? Sta je in de top 3 of
nog niet? Je hebt nog 1 week om met je klas zoveel mogelijk punten te halen en wie weet komt
jouw klas dan op plek 1 ! Dat zou mooi zijn. Dat kan natuurlijk alleen als iedereen in je klas fanatiek
meedoet, dus motiveer elkaar! Uiteraard kun je ook samen de challenge doen; dat is gezellig en
samen gaat het vast nog beter!
De 3e week bestaat weer uit 2 onderdelen:
Challenge 1 (zie ook filmpje): Filmpje Challenge week 3
● Zet de timer op 1 minuut
● Je gaat op je rug liggen en houdt boven je hoofd een toiletrol vast
● Je buigt voorover totdat de toiletrol de vloer voor je voeten raakt (een sit-up
beweging)
● Dan rol je weer helemaal terug op je rug totdat de toiletrol de vloer boven je hoofd
raakt
● Dit herhaal je zoveel mogelijk keren totdat de timer afgaat.
● Tel hardop het aantal keren dat je de vloer voor je hebt geraakt met de toiletrol
● Doe dit iedere dag en dan merk je dat het steeds beter en makkelijker gaat
● De hoogste score geef je door uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur via de link

Na een paar dagen heb je ook nog eens flinke buikspieren gekregen!
Challenge 2 (zie ook filmpje):
Met het oog op carnaval willen we dat de wijk een beetje vrolijk eruit komt te zien. Daarom is de
tweede challenge een onderdeel met stoepkrijt.
● Probeer zoveel mogelijk stoeptegels in de wijk te krijten
● Ga met klasgenoten op een plek af om samen de hele stoep aan te pakken
(Speelhuislaan?)
● Tel het aantal stoeptegels (die je in alle dagen hebt ingekleurd) en geef het totaal
aantal door

Sneeuw!
Het is misschien lastig om nu te gaan stoepkrijten omdat er erg veel sneeuw ligt. Sneeuw is
natuurlijk hartstikke leuk en daarom mag je ook kiezen voor de volgende opdracht:
Maak zoveel mogelijk sneeuwpoppen achter elkaar. Zo krijg je een gezellige polonaise.

Totaalscore challenges week 3:
● Voer je naam, achternaam, groep en de score van challenge 1 + 2 bij elkaar opgeteld
en geef deze uiterlijk vrijdag 12 februari door via de onderstaande link
● Link: Spoorzoeker Challenge
Heel veel plezier en succes!
Namens de Sportcommissie
Video Loek week 2: https://youtu.be/F9QjSLkcEEY
Video Daan week 2: https://youtu.be/tTEeDzQmECs

Tekenwedstrijd
Beste ouders, kinderen en docenten,
Corona nodigt uit om creatief te worden. De feestcommissie van de oudervereniging heeft lang
gewacht tot er meer mogelijkheden zouden komen voor een film- of bingoavond, disco of ander
leuk evenement. Op dit moment is het niet mogelijk om activiteiten te houden waarbij we fysiek
bij elkaar komen.
Tijdens een brainstormsessie hebben we andere activiteiten bedacht. Een van de activiteiten is een
kleurwedstrijd voor groep 1 en 2. Nu kunnen we een standaard kleurplaat nemen, maar het leek
ons leuk om dit anders aan te pakken.
Wij schrijven een tekenwedstrijd uit voor het maken van een kleurplaat, die vervolgens door de
kinderen van groep 1 en 2 kan worden ingekleurd (kleurwedstrijd). Wie van de ouders, kinderen
(groep 3 t/m 8) of docenten maakt de mooiste kleurplaat voor kleurwedstrijd van groep 1 en 2.
Het thema moet algemeen zijn en kan gaan over bijvoorbeeld carnaval, de winter, de school,
corona, etc. Wie maakt de mooiste kleurplaat?
Wij vragen jullie om uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 de tekening aan te leveren via:
kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl.
Met feestelijke groet,
De Feestcommissie

Uitnodiging ALV en thema-avond 'mediawijsheid/
social media': voor alle ouders op dinsdag 9 maart!

We starten de avond om 20.00 uur met een korte update vanuit de Oudervereniging - de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Daarna organiseren we, samen met Anne Soons van het CJG, voor
alle ouders van De Spoorzoeker, een interessante digitale bijeenkomst over mediaopvoeding.
Vraag jij je als ouder ook wel eens af wat jouw kind allemaal doet op social media?
Kinderen zitten tegenwoordig veel op hun telefoon en/of tablet. Ze tiktokken, snappen, appen,
kijken filmpjes, volgen vloggers op Youtube en spelen games. Superleuk allemaal - maar hoe hou je
het leuk en veilig? Hoe pakken jullie dit thuis aan? In deze presentatie geeft Anne tips en adviezen
en komen allerlei onderwerpen aan bod zoals cyberpesten, verslaving en confronterende beelden.
Willen jullie hier meer over weten? Meld je dan aan bij school of via het mailadres van de
Oudervereniging (kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl).
Hopelijk tot 9 maart!

Gerda en Karen, namens de Oudervereniging

Zwemvaardigheid
Leren zwemmen is in een waterrijk land als Nederland een ‘must’. Kinderen zwemles laten volgen
lijkt daarom vanzelfsprekend, maar het komt nog steeds voor dat er kinderen zijn zonder
zwemdiploma. Vaak komt dit pas boven tafel bij een verjaardagsfeestje of wanneer de school een
schoolreisje organiseert waarbij zwemmen op het programma staat. En als kinderen nog niet
kunnen zwemmen in groep 5 of 6 van de basisschool, halen zij vaak daarna ook geen zwemdiploma
meer.
In 2015 is voor het eerst de zwemvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs gemeten. Om
een actueel beeld te krijgen is in 2020 in overleg met het B.O.B. opnieuw de zwemvaardigheid van
leerlingen van groep 5 en 7 in kaart gebracht. Dit geeft een beeld van het aantal kinderen per
gebied dat ten minste het zwemdiploma A heeft gehaald en van welke groepen de
zwemvaardigheid achterblijft. De uitkomsten zijn van belang voor het maken van afspraken met
het Jeugdfonds sport en cultuur Breda en de exploitant van de gemeentelijke zwembaden en
daarmee voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid en het sportbeleid.
Vergoeding zwemles en Vangnetregeling zwemmen
Om zoveel mogelijk kinderen in Breda in staat te stellen een diploma te halen, wordt voor kinderen
van ouders met een BredaPas de zwemles grotendeels vergoed. Daarnaast is er een
vangnetregeling zwemmen, om te voorkomen dat kinderen zonder A-diploma de basisschool
verlaten. Gezinnen met een laag inkomen (en in bezit van een BredaPas) kunnen aanspraak maken
op een vergoeding van de zwemlessen via het Jeugdfonds sport en cultuur Breda, dat 90% van de
kosten voor de leskaarten op zich neemt. Via deze regeling kunnen kinderen hun zwemdiploma A,
B en/of C behalen bij Optisport of bij een andere aanbieder in Breda. Voor leerlingen in groep 7 of
8 die nog geen diploma hebben bestaat daarnaast de mogelijkheid om met spoed een
zwemdiploma te halen via de Vangnetregeling zwemmen. Dit houdt in dat kinderen via een
vakantiecursus bij Optisport - vijf halve dagen zwemles in een schoolvakantie – de kans krijgen
alsnog het zwemdiploma A te behalen. Intermediairs dienen hiervoor een aanvraag in bij het
Jeugdfonds sport en cultuur Breda.
Uitkomsten meting zwemvaardigheid 2020
In het voorjaar van 2020 zijn alle basisscholen in Breda benaderd met het verzoek om voor hun
leerlingen in de groepen 5 en 7 aan te geven of ze beschikken over een A-diploma, en of de
leerlingen zonder diploma zwemles volgen. Hieraan hebben 44 van 46 basisscholen in Breda
gehoor gegeven.
In de factsheet in de bijlage worden de uitkomsten van de meting zowel stedelijk als per gebied
weergegeven, uitgesplist naar leerjaar en geslacht.
•
•
•
•
•
•

Belangrijkste uitkomsten:
Gemiddeld heeft 94,4% van de leerlingen in groep 5 en 7 ten minste een A-diploma. Dit is een
toename van 1,6% ten opzichte van 2015;
Van alle leerlingen in groep 5 heeft 92,9% een zwemdiploma. In 2015 was dat 90,5%;
Van alle leerlingen in groep 7 heeft 95,8% een zwemdiploma. In 2015 was dat 95,2%;
In alle gebieden is het percentage leerlingen met een diploma toegenomen in vergelijking met
2015, alleen in Breda Zuid-West is het percentage licht gedaald;
Een aanzienlijk deel van de kinderen zonder diploma volgt (nog) geen zwemles, van een kwart van
de leerlingen zonder diploma is bij de school niet bekend of zij zwemles hebben;
Er zijn geen significante verschillen in zwemvaardigheid tussen jongens een meisjes.

Uit de meting van 2020 maken wij op dat het Jeugdfonds sport en cultuur Breda de doelgroep in
het algemeen goed weet te bereiken en vergoeding van de zwemlessen en de Vangnetregeling een
positief effect sorteren. Duidelijk is echter ook dat aandacht voor zwemvaardigheid nodig blijft.
Daarom zal in overleg met het Jeugdfonds sport en cultuur Breda en Optisport worden gekeken
welke aanvullende acties mogelijk zijn om zoveel mogelijk kinderen in Breda te leren zwemmen.
Ouders/verzorgers van De Spoorzoeker die in het bezit zijn van een Breda-pas en in aanmerking
willen komen om via het Jeugdfonds sport en cultuur een vergoeding voor de zwemlessen te
ontvangen, kunnen contact opnemen met de administratie van de school
(kbsdespoorzoeker_info@inos.nl). De school kan dan voor u een aanvraag indienen bij het
Jeugdfonds.

