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MR vergadering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Studiedag (Leerlingen vrij)
Koningsdag (Vrij)
Meivakantie
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23 april
25 april

Evy (10)
Fiene (10)
Eline (12)
Floortje (11)
Bente (12)
Roan (10)
Levi (12)
Sil (12)
Jasmijn (8)
Hugo (9)

Herinnering Oudertevredenheidsonderzoek
Twee weken geleden hebben alle oudste kinderen van het gezin een enveloppe meegekregen met
daarin de unieke code voor het Oudertevredenheidsonderzoek.
Tot op heden hebben wij van de 325 verstrekte codes slechts 143 reacties mogen ontvangen.
Voor een representatieve uitslag van het onderzoek hebben wij minimaal 180 reacties nodig.
Daarom verzoeken wij de ouders/verzorgers die nog niet gereageerd hebben dit alsnog te doen.
Dit kan alleen deze week nog.
U kunt met de code die u heeft ontvangen inloggen op: www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.
Mocht de code onverhoopt zoek zijn geraakt dan kunt u contact opnemen met de administratie
van de school via kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.
Wij kunnen u dan opnieuw de code verstrekken.
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking.

TSO compensatie voor ouders
Eind 2020 werden we voor de 2e keer geconfronteerd met een algehele schoolsluiting. Tijdens
deze weken heeft uw kind geen gebruik kunnen maken van de reguliere tussenschoolse opvang
(TSO). Het College van Bestuur van INOS heeft besloten dat ouders op scholen die andere
schooltijden met gezamenlijk overblijven of een vijf gelijke-dagen model hanteren, de TSO-kosten
over de periode van de vijf weken schoolsluiting wegens corona, hiervoor worden
gecompenseerd. Over wat het te compenseren bedrag gaat zijn, volgt later meer informatie.
We kunnen in ieder geval al wel melden dat deze compensatie zal worden verrekend met de
bijdrage voor het schooljaar 2021/2022.
Uitzondering hierop zijn uiteraard de schoolverlaters. Met hen zal de verrekening anders
plaatsvinden. Hierover ontvangen zij nog bericht.
Ouders/verzorgers die de bijdrage voor het schooljaar 2020/2021 nog niet hebben voldaan,
worden verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Zij ontvangen binnenkort hiervoor een
herinnering.

Cito eindtoets groep 8
Deze week op dinsdag, woensdag en donderdag wordt bij de leerlingen van groep 8 de Cito
eindtoets afgenomen.
Uiteraard wensen wij alle leerlingen heel veel succes!!

Vrije dagen
Maandag 26 april staat er een studiedag gepland en dinsdag 27 april is het Koningsdag. Op beide
dagen zijn de leerlingen dus vrij.

Leerlingenraad
We hadden het over de vragen van de bieb die we moesten stellen aan onze klas. We willen lezen
leuker maken. We gingen een plattegrond maken van het schoolplein op het dak hoe het anders
zou kunnen staan. Iedereen had eigen ideeën om het anders te kunnen maken. We krijgen ook nog
6 nieuwe plantenbakken. Bij de volgende vergadering hopen we dat Lineke langs komt van de bieb.
We willen dan met haar praten over de boeken die wij leuk vinden.

Groetjes van de leerlingenraad

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april vinden onze jaarlijkse Koningsspelen weer plaats.
Voor de kleuters en de groepen 5 t/m 8 zal dit in en rondom het hoofdgebouw georganiseerd
worden. Voor de groepen 3/4 in en rondom de dependance.
Deze dag zal ingevuld worden met sportieve activiteiten. Iedere groep gaat met de eigen
leerkracht verschillende spel/sportonderdelen langs. Voor deze dag zijn een aantal dingen
belangrijk:
- We hanteren de normale schooltijden
- Je neemt je eigen fruit en lunch mee
- Neem genoeg te drinken mee
- Oranje/sportief gekleed (denk aan goede schoenen)
- Het dringend verzoek om niet te komen supporten
- En niet te vergeten….. een goed humeur
Wij hopen op een gezellige en mooie dag.

Reserve kleding gevraagd
Op school hebben we graag wat kleding op voorraad voor het geval er ongelukjes zijn. Als u wat
kleding heeft die uw kind niet meer draagt zouden we hier erg blij mee zijn.
Graag vooral joggingbroeken en leggings van maat 110 tot maat 134/140. Ook sokken en
onderbroekjes kunnen we gebruiken,.
U kunt de kleding af (laten) geven bij een van de juffen uit de kleuterbouw!
Heel erg bedankt!
De Kleuterbouw"

Archeologische vondsten
De groepen 6 van de trajectklas waren maandag door de stadsarcheoloog uitgenodigd op het
terrein van de voormalige NHTV. De kinderen uit groep 6 A doen hieronder verslag over de
archeologische opgravingen.
"Maandag kwamen er nieuwe kinderen in de trajectklas. De kinderen die er bij kwamen van de
andere klas kregen van juf Kary uitleg wat de trajectklas precies is en wat we gingen doen. En dat
we over een kwartier naar opgravingen gingen die tegenover de dependance waren gevonden
waar wij de trajectklas altijd hebben. Eerst hadden we het over Jeroen Bosch. Daarna gingen we
erheen en daar was een archeoloog: Erik Peters. We kregen veel uitleg en sommige kinderen
hadden oude potscherven van 200 á 300 jaar oud gevonden. Het was heel cool en leerzaam!!!"
Janneke P.
"Eerst vertelden de archeoloog over de opgraving hij vertelden dat er een man was die plannen
bedacht over de bescherming van Breda. De naam van de man was Menu van Koren. Want de
France wouden Breda innemen maar Meno van Koren bedacht iets heel slims hij graafde overal
kuilen zo konden de francen er niet door. Ook wij hebben scherven gevonden Wij mochten niet in
de put bij de kuilen maar toen bedachten we een oplossing om misschien toch nog iets te vinden
we keken in de zandberg wat uit de put is gekomen bijna iedereen had wat gevonden behalve
Teun en Janneke ik had een potscherf uit de 15e eeuw en een stuk kruik uit de 17e eeuw Melle
had ook een potscherf uit de 15e eeuw Aaf had een potscherf uit de 16e eeuw Jasper had een
bierdopje uit de 14e eeuw dus toen dronken ze al bier". DAAN 6A
"Er was een hele grote kuil met daarin ook allemaal kleine kuilen. Je zag heel erg goed het verschil
tussen donker zand en licht zand. het was heel interessant want je kon alles vragen wat je maar
wou. En de uitleg over dat ze het gebruikte als verdediging was ook erg interessant. Ik vond het
zelf dat je lekker kon rondkijken, en dat het heel bijzonder is dat dit hier is gevonden. iedereen
wou ook iets vinden omdat Melle een scherf had gevonden op een berg zand. Toen vonden nog
veel kinderen scherven de archeoloog zei dat er veel al best oud waren". Groetjes Aaf groep 6a
" Menno Van Koeren was de genen die op het idee kwam om deze linie te maken anders konden
de Fransen zo langs Nederland lopen en veroveren. Verder was hij een heel slimme man". Van
Teun 6A
"Je zag een linie van valkuilen.Te voet kan je er langs maar met paard of met kanonen kon je er
niet langs. de valkuilen lagen voor een gracht waar water in lag dat is niet meer te zien". Melle

