6 september 2021

6 september
13 t/m 17 september
13 t/m 17 september
16 september
21 september
23 september
27 september
27 september
29 september

Eerste schooldag
Project Groene Voetstappen
Luizencontrole
OV overleg
Infoavond groep 1 t/m 4
Infoavond groep 5 t/m 8
Week tegen het pesten
MR overleg
Juffendag groep 1-2

6 september
6 september
8 september
8 september
9 september
11 september
11 september
11 september
12 september

Flint (8)
Fay (5)
Liv (7)
Nova (6)
Jurre (10)
Daan (11)
Sam (11)
Kay (10)
Mahmoud (12)

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag is het nieuwe schooljaar begonnen.
We willen onze 4 nieuwe collega’s welkom heten. Joost in groep 7, Carien in groep 6, Wilma voor
twee dagen extra ondersteuning en Nikki die als onderwijs assistent de groepen 5 en 6 zal
ondersteunen. Daarnaast zullen er drie vaste medewerkers vanuit INOS een dag komen vervangen.
Jelmer van Wijk zal op de dinsdagen in de groepen 7 en 8 werkzaam zijn, Marlies Bax zal op vrijdag
naast Wendy werkzaam zijn en Linda van der Sanden zal op de donderdagen in de groep van
Miranda staan. Alle collega’s zijn goed terug gekomen van vakantie en het hele team heeft zin in
het nieuwe schooljaar.
Vanochtend heb ik alle kinderen in de klassen welkom geheten en ze een fijn schooljaar gewenst.
De eerste schoolweken zullen we extra inzetten op het leren kennen van elkaar en de
groepsvorming. In alle groepen zullen er extra Kanjerlessen worden gegeven. We noemen dit niet
voor niets de ‘Gouden Weken’.
Voor de zomervakantie heb ik al kort iets geschreven over het Nationale Programma Onderwijs en
de keuzes die wij hebben gemaakt m.b.t. de inzet hiervan.
Deze week zullen voor de groepen 3 t/m 8 de muziek en danslessen starten. Dit hebben we
opgezet in blokjes van 4 weken. De leerlingen krijgen 4 weken dans, 4 weken muziekles en dan
wisselt het om. De muziekdocent komt vanuit de Nieuwe Veste en de Dans zal worden verzorgd
door een medewerker van De Stilte. Deze lessen worden gegeven op donderdagochtend.
De groepen 1-2 zullen per thema twee danslessen aangeboden krijgen die door Bibi (onze oudcollega en docente op de Pabo)) worden verzorgd.
Gedurende het schooljaar zullen alle groepen een paar workshops Yoga krijgen. Dit is voor alle
groepen en zal op dinsdagmiddag worden gegeven. De Yoga docente zal ook worden ingezet bij de
lichte ondersteuning. Dan zal een kleine groep leerlingen (6 lln) een aantal lessen ontvangen.
Op de vrijdagen zullen de groepen 3 en 4 en een groep 6 worden ondersteund bij de gymlessen
door een gymcoach.
Mooie nieuwe ontwikkelingen in dit extra aanbod voor alle leerlingen en wij zijn benieuwd hoe de
leerlingen dit gaan ervaren.
Vanaf volgende week zal alle lichte ondersteuning weer opgestart worden.
We wensen iedereen een heel fijn nieuw schooljaar toe.
Antoinet
PS: Afgelopen vrijdag hebben wij met alle collega’s een gezellig teamuitje gehad zodat we alvast
weer een beetje aan elkaar konden wennen na de vakantie. We zijn met het hele team wezen jeu
de boulen. Hieronder een foto van deze gezellige middag. De grote winnaars waren: 3e plaats voor
juf Liesbeth, 2e plaats voor juf Antoinet en een 1e plaats voor meneer Rob.

Schooltijden
Zoals wij u vorige week ook al per mail hebben laten weten, houden wij met ingang van deze week
weer de oorspronkelijke schooltijden aan:
Hoofdgebouw: groepen 1/2, 5,6,7 en 8
Start voor alle groepen: 08.25 uur; (inloop van 8.15)
Eindtijd alle groepen 14.40 uur
Eindtijd alle groepen woensdagmiddag 12.10 uur
(8.15: De leerkrachten van de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2E Vangen de kleuters tussen 8.15 en 8.20
op, op het kleuterplein. Ze lopen dan met de juf naar binnen.
8.15 uur: De leerkrachten van de groepen 1-2C, 1-2D vangen de kinderen tussen 8.15 en 8.20 bij
het hek voor de klas op. De kleuters mogen zelfstandig naar binnen.
Nieuwe kleuters mogen in overleg met de leerkracht later met één ouder in de school komen. En
dan rustig afscheid nemen.)

Dependance: groepen 3 en 4
Start voor alle groepen: 08.35 uur; (inloop van 8.25)
Eindtijd alle groepen 14.55 uur
Eindtijd alle groepen woensdagmiddag 12.25 uur
(De leerkrachten halen de kinderen tussen 08.25 en 08.30 buiten op. De groepen 3 aan de kant
van het duikelrek (deur bij de keuken). De groepen 4 bij de ingang bij de wc´s.
De leerkrachten brengen alle kinderen om 14.55 uur naar buiten.)

Parro
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 gaan wij gebruiken maken van de nieuwe communicatie
app Parro.
Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op
de hoogte te houden over het onderwijs en andere zaken zoals bijvoorbeeld de activiteiten
kalender.
Leerkrachten kunnen met deze app een inkijkje geven in het klassengebeuren d.m.v. foto’s van
activiteiten, korte impressies van actuele activiteiten en groep gerelateerde mededelingen sturen
naar ouders/verzorgers.
Ouders/verzorgers kunnen via Parro een bericht sturen naar de leerkracht. Voor administratieve
vragen kunnen zij een bericht sturen naar de administratief medewerker (Petra Spronk).
Via Parro kunnen ook absenties worden doorgegeven. Deze manier van melden heeft onze
voorkeur omdat dit dan direct in onze administratie wordt verwerkt.
De gespreksplanner voor de oudergesprekken zal ook via Parro gaan verlopen.
Parro is gekoppeld aan ons leerling administratie systeem Parnassys. Dit heeft als voordeel dat de
gegevens automatisch worden gesynchroniseerd en wij geen dubbele administratie hoeven bij te
houden. En u heeft straks één inlogcode voor zowel Parro als het Ouderportaal.
Wij adviseren alle ouders om de app te installeren zodat u geen berichten mist. Eventueel is er ook
een web-versie van Parro beschikbaar: https://talk.parro.com.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven (in ieder geval vóór 8.30
uur). Dit kan bij voorkeur via Parro of via de mail naar: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.
Telefonisch kan ook maar heeft niet onze voorkeur.
Verlof aanvragen
Voor verlof buiten de schoolvakanties om dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Dit
formulier kunt u aanvragen bij de administratie maar het is ook te downloaden via onze website:
https://www.spoorzoekerbreda.nl/ouders/ziekte-en-verlof/.

Schoolbijdragen
Vanaf dit schooljaar zullen wij gebruik gaan maken van Schoolkassa om de verschillende
schoolbijdragen te innen.
Aanstaande vrijdag ontvangt u als het goed is drie betalingsverzoeken. Namelijk voor het
overblijven, de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis. Met uitzondering van de kleutergroepen,
zij krijgen twee betaalverzoeken omdat zijn niet op schoolreis gaan. Ook de groepen 8 gaan niet op
schoolreis. Zij gaan wel aan het einde van het schooljaar op kamp. Het betaalverzoek voor de
kampbijdrage zal later dit schooljaar worden gestuurd.

De bijdrage voor het overblijven bedraagt € 160,00 per leerling.
Ouder/verzorgers van leerlingen die in de periode september-december 2020 al bij ons op school
zaten én de volledige bijdrage van vorig schooljaar hebben voldaan, ontvangen een eenmalige
korting van € 20,00. Zij betalen dan dus € 140,00. Dit heeft te maken met de compensatie in
verband met de scholensluiting vorig schooljaar.
Ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een Breda-pas betalen € 50,00 per leerling. De
compensatie voor deze leerlingen bedraagt € 5,00 mits zij in bovengenoemde periode al bij ons op
school zaten én de volledige bijdrage van vorig jaar is voldaan.
Wanneer het nog niet bij ons bekend is dat u een Breda-pas heeft dan verzoeken wij u een kopie
van de pas af te geven bij of te mailen naar de administratie. Doe dit uiterlijk donderdag 9
september zodat wij nog de tijd hebben om het bedrag aan te passen.
De bijdrage voor de schoolreis (groep 3 t/m 7) bedraagt € 25,00 per leerling en de vrijwillige
ouderbijdrage € 20,00 per leerling.
Mocht u, om welke reden dan ook, de bijdragen niet kunnen voldoen of een betalingsregeling met
ons af willen spreken, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten zodat wij samen met u naar een
passende oplossing kunnen zoeken.
Wij hopen dat dit systeem u meer betaalgemak oplevert dan ons oude systeem.
Tevens willen wij u vragen om de oude Spoorzoekerapp niet meer te gebruiken.

Open Monumenten Dagen Breda gaat door!
Wat zijn we blij! Op zaterdag 11 en zondag 12 september zwaaien de deuren van meer dan 30
monumenten in Breda weer open. In en rond deze monumenten is er een uitgebreid programma
met rondleidingen, exposities, theater, muziek en kinderactiviteiten.
Open Monumentendagen Breda kan veilig georganiseerd worden met inachtneming van de
coronaregels. Door de deelname van meer dan 30 monumenten wordt het publiek vanzelf
gespreid. Binnen de monumenten gelden de regels voor doorstroomlocaties.
Voor de jeugd is er ook weer van alles te doen! In de bijlage treft u een greep aan uit de
verschillende kinderactiviteiten (pdf en png). We stellen het zeer op prijs als u deze informatie
weer wilt delen met de leerlingen en ouders door het te delen in uw nieuwsbrief, uit te printen en
op te hangen of op een andere manier.
Meer informatie over de open monumentendagen is te vinden op onze website
www.omdbreda.nl of te volgen via Facebook @openmonumentendagbreda en Instagram
@omdbreda
We hopen u en de kinderen aanstaand weekend te mogen verwelkomen!

KidsclubBB
We konden dit jaar ivm de maatregelen niet meteen bij het begin van het seizoen beginnen, maar
a.s. vrijdag is dan toch echt de eerste keer.
3 enthousiaste vrijwilligers staan klaar om kindjes tussen 5 en 12 op vrijdagmiddag tussen 15.00 en
17.00 te vermaken!
Beach is in ieder geval nog tot eind september open, en misschien nog wel een beetje langer..

