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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

2 maart
2 maart
3 maart
6 maart

Mees (5)
Raf (10)
Jesse (6)
Klaasje (9)

Afname midden-toetsen
Deze week zijn de groepen gestart met de afname van de Cito midden-toetsen.
Studiedag
Op donderdag 11 maart staat er een studiedag gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Kinderboekenambassadeurs
Marijn uit groep 8B schreef onderstaande recensie!
Het geheim van de Malamander
Het geheim van de malamander is geschreven door Thomas Taylor. Hij heeft ook
de illustraties gemaakt van de kaft en de kleine tekeningetjes boven een nieuw
hoofdstuk.

Het begint met dat je dit boek niet moet lezen, maar wat ik toen; dacht ik wil dit
eigenlijk wel lezen .Daardoor werd ik nieuwsgierig naar het boek en heb ik hem
binnen zes dagen uit gelezen. Herbert Citroen of hoe ze hem in het boek noemen
Herbie, is de hoofdrolspeler. Hij is ‘gevonden voorwerper’ in hotel de Grand
Nautilus. Daarna begint het verhaal pas.
Het begon met dat een meisje werd achterna gezeten door een grote meneer die geen hand had
maar een bootshaak. Het meisje vroeg of ze bij Herbert mog schuilen om weg te komen bij de
grote man(ze noemen de man bootshaakman). Herbert kwam erachter hoe het meisje heette en
waarom het meisje hierheen kwam. Nu wil je vast het verhaal horen, dat zal ik je vertellen. Het
Meisje heet Violet Purperwier en nu willen jullie vast weten waarom Violet hier is gekomen. Ze is
hier gekomen om haar ouders te zoeken, want haar ouders zijn twaalf jaar geleden vermist
geraakt. Ze zijn erachter gekomen hoe ze heten via mensen in Owee Aan Zee (dat is het dorpje
waar het verhaal zich afspeeld). Er gaan geruchten dat de legende de Malamander dit heeft
gedaan en daarom gaan ze op zoek naar de Malamander. Ze gingen naar de bibliotheek en vonden
een oud boekje over de Malamander. Daarna wordt er een vrouw in haar arm gebeten als ze aan
het strandjutten is, door de malamander. Daarna begint de jacht op de malamander echt. Ze
hoorden dat Sebastiaan Aals en bootshaakman het ei van de Malamander wil pakken maar of dat
gaat lukken en of iedereen het overleeft…
Ik vind dit echt een heel leuk boek, omdat ik van spannende boeken houd en van boeken met een
legende als een soort hoofdrol. Dus dit is echt een boek voor je als je van spannende boeken
houdt.
Ik vind het boek echt heel leuk omdat het verhaal niet helemaal op het einde spannend wordt
maar het op het begin van het boek al iets spannends gebeurt, daarom geef ik het boek een 9,5.
gemaakt door: Marijn B / 8B / KBS De Spoorzoeker

Beste ouders,
Woensdag krijgen de kinderen van groep 1/2 een kleurplaat mee naar huis. Ze kunnen meedoen
aan de kleurwedstrijd van de oudervereniging.
De kleurplaat is de winnende tekening van de tekenwedstrijd. De winnares van de tekenwedstrijd
is Bente van Kaam. De feestcommissie wil alle tekenaars die hun kleurplaat hebben ingezonden
bedanken.

De kinderen kunnen de kleurplaat uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 op school inleveren bij de juf of in
de inleverdoos op de gang.
Met feestelijke groet,
De feestcommissie van de oudervereniging.

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 uiterlijk 5 maart aan via onderstaande link:
Aanmelden ALV en Thema-avond
Als je je al hebt aangemeld bij de Oudervereniging, hoef je niets meer te doen. Je ontvangt de link
voor de bijeenkomst dan tzt.
Hopelijk tot 9 maart!
Gerda en Karen, namens de Oudervereniging

