22 februari 2021

1 maart
4 maart
9 maart
11 maart
15 maart
18 maart
24 maart
31 maart

MR vergadering
Vergadering Raad van Leerlingen
Algemene Ledenvergadering OV
Studiedag (leerlingen vrij)
Week van de Lentekriebels
Kangoeroewedstrijd groep 5 t/m 8
Informatieavond nieuwe ouders (ovb)
Theoretisch verkeersexamen groep 7

23 februari
23 februari
24 februari
27 februari
28 februari

Muslifo (6)
Gieske (8)
Cailano (9)
Ramon (13)
Julia (9)

Herinnering Toestemming uitwisseling gegevens
Voor de vakantie heeft u van ons onderstaande mail ontvangen. Mocht u nog niet gereageerd
hebben, dan verzoeken wij u alsnog uw voorkeur door te geven middels de link.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet zijn onze scholen sinds deze week weer open. Daarbij horen echter wel strikte voorwaarden en
maatregelen om COVID-19 besmettingen te voorkomen of om besmettingen zo beperkt mogelijk te kunnen
houden.
Een van de maatregelen is dat als er een besmetting is bij een leerling of leerkracht van een groep, de gehele
groep en andere nauwe contacten in quarantaine gaan.
Mocht er een besmetting zijn in de groep van uw kind, of uw kind wordt beschouwd als een nauw contact,
dan heeft de GGD contactgegevens nodig om u eventueel te kunnen benaderen m.b.t. het bron en
contactonderzoek.
Wij mogen deze gegevens (naam en telefoonnummer of e-mailadres) echter niet delen zonder uw
toestemming.
Daarom vragen wij u hierbij om ons te laten weten of u hiermee instemt.
Dat kan eenvoudig door uw reactie in te vullen via onderstaande link:
Klik hier om uw voorkeur aan te geven
Graag ontvangen wij voor iedere leerling een reactie, zodat wij wanneer nodig snel actie kunnen
ondernemen.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw medewerking.

Overleg
De leden van de Medezeggenschapsraad hebben op 18 januari j.l. een overleg gehad.
De notulen kunt u nalezen op onze website: www.spoorzoekerbreda.nl of in de Spoorzoekerapp.

Verrassing voor alle medewerkers
Nu we eindelijk weer allemaal naar school mogen, willen we vanuit de
Oudervereniging, namens alle ouders, het hele team van De Spoorzoeker
ontzettend bedanken voor al hun harde werk voor, tijdens en ook nu nog
na de schoolsluiting! Een kleine attentie om te laten zien hoe we ieders
inzet waarderen: door jullie hebben onze kinderen tijdens deze lastige
periode toch fantastisch onderwijs kunnen krijgen. Bij de cupcakes hebben
de klassenouders en de OV nog gezorgd voor een persoonlijke noot, zoals
een mooie kaart of een boodschap vanuit de leerlingen. En extra leuk: de
mooie cupcakes, speciaal in ‘Spoorzoekerkleuren’, zijn gemaakt door Inge
van Haperen van The blonde bakery (Instagram: the_blondebakery) uit
onze mooie Belcrumwijk. Dus nogmaals voor het hele team: Bedankt en
jullie zijn geweldig!
De Oudervereniging

Carnaval 2021
Gelukkig kon carnaval 2021 op de Spoorzoeker in aangepaste vorm doorgaan.
De leerlingen hebben genoten van een leuke dag in hun eigen groep. Activiteiten zoals een bingo
en/of de carnavalsquiz stond op het programma, knutselen en veel gezellige spelletjes zijn er
gespeeld. Ook zijn er diverse modeshows gelopen. Wat zag iedereen er prachtig uit!
Dit jaar stond ook de TikTok challenge op het programma. Leerlingen uit verschillende groepen zijn
de uitdaging aangegaan. De winnaars hebben hun prijs in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd!
Complimenten voor iedereen die mee heeft gedaan!
Tijdens deze dag heeft iedereen genoten van een lekkere versnapering (chips, drinken en een
snoepje) van de Oudervereniging.
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer lekker hossen met elkaar op heerlijke carnavalsmuziek.
Groetjes,
De oudervereniging

Spoorzoeker Challenge
Hoi allemaal,
De sportieve Spoorzoeker challenge zit er alweer op. Drie weken hebben we jullie leuke challenges
gegeven om actief bezig te zijn. We hopen dat onze challenges jullie een beetje door de saaie
dagen van de lockdown hebben geholpen. De laatste week zaten jullie alweer op school.
Waarschijnlijk dat er daarom weinig kinderen in die week hebben meegedaan. Hoewel misschien
was de sneeuw en het ijs wel een veel belangrijkere reden. Ik heb veel Spoorzoeker kindjes los zien
gaan in de sneeuw en op het ijs. Iedereen was dus ontwaakt uit zijn winter (lockdown) slaap en
daar gaat het tenslotte om! Wij vinden het vooral belangrijk dat alle kinderen lekker spelen en
sporten, hoe je dat doet is veel minder belangrijk. Ondanks dat meedoen belangrijker is dan
winnen, willen we toch de eindstand van deze challenge met jullie delen:

Groeten,
Sportcommissie van de Oudervereniging

