4 april 2022

5 april
7 april
8 april
13 april
14 april
14 april
15 april
18 april
20 april
20 april
20 april
21 april
22 april
25 april t/m
6 mei

Buitenlesdag
Praktisch verkeersexamen groep 7
Filmavond groep 5/6
Schoolfotograaf (dependance)
Schoolfotograaf (hoofdgebouw)
Paaslunch
Goede vrijdag (Vrij)
2e Paasdag (vrij)
Bosdag groep 1-2
CITO Eindtoets groep 8
OV overleg
CITO Eindtoets groep 8
Koningsspelen

5 april
6 april
7 april
8 april
8 april
10 april
10 april
10 april

Jurgen (11)
Lotte (10)
Niene (6)
Jelte (7)
Fedde (8)
Cesur (5)
Huub (9)
Marijn (11)

Meivakantie

Buitenlesdag 5 april
Op dinsdag 5 april a.s. wordt de Nationale Buitenlesdag van Jantje Beton en IVN natuureducatie
weer georganiseerd. Leerlingen van veel scholen in Nederland geven op die dag buiten les. Dit is
niet alleen goed voor de leerprestaties, maar het is ook leuk! Een les buiten activeert
kinderen en bevordert het plezier in leren. Bovendien is meer bewegen een veel benadrukt belang
tegenwoordig.
Ook onze school doet deze dag mee aan de buitenlesdag. Iedere groep geeft deze dag doelgericht
één les buiten op het plein of rondom de school. Dit kan variëren van een verhaal voorlezen, een
rekenactiviteit, een spellingactiviteit, enz.
Filmavond groep 5/6
Aanstaande vrijdag organiseert de Oudervereniging een filmavond voor de groepen 5 en 6. De
ouders/verzorgers van deze groepen hebben inmiddels een mail ontvangen hoe zij hun kund aan
kunnen melden voor deze avond.
Schoolfotograaf
Op woensdag 13 april (dependance) en donderdag 14 april (hoofdgebouw) komt de
schoolfotograaf.
We zijn blij u te kunnen melden dat er dit jaar ook weer broertjes/zusjes foto’s gemaakt kunnen
worden.
Dit kan alleen op donderdag 14 april van 14.45 tot 15.15 uur op het hoofdgebouw. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. U kunt gewoon aansluiten in de rij binnen de bovenstaande tijd. Later
aansluiten is helaas niet mogelijk.
U kunt de school binnen gaan via de hoofdingang en de school verlaten via de uitgang tussen
groep 5b en 6a (aan de kant van de Terheijdenseweg).
Koningsspelen 2022 groep 5 t/m 8 :
De Koningsspelen worden dit jaar gevierd op vrijdag 22 april op het Advendo terrein. We
organiseren dit samen met de JF Kennedy school. Breda Actief ondersteunt ons hierbij. Iedere
school heeft zijn eigen veld.
We gaan te voet naar de velden van Advendo, waar we om uiterlijk 9.00 uur verwacht worden. We
starten de dag met de "Koningsspelen dans, van kinderen voor kinderen". We eindigen de dag bij
Advendo om 14.00 uur en gaan dan weer terug naar school. We houden die dag de normale
schooltijden aan.
Koningsspelen 2022 groep 1 t/m 4
De leerlingen komen een hele dag naar school en gaan in de ochtend allerlei (sport)activiteiten
doen samen met de groepsleerkracht en begeleiding van Open-Up funkidz! In de middag hebben
ze een eigen programma in de klas. Op deze dag raden wij makkelijk zittende kleding aan (denk
hierbij ook aan rood, wit, blauw of oranje), goede schoenen en voldoende drinken. Vanuit school
ontvangen de leerlingen een kleine gezonde traktatie voor tussendoor. Op deze dagen nemen de
leerlingen zoals gewoonlijk hun eigen fruit, drinken en lunch mee.
Goede doelen dag
Op vrijdag 20 mei staat de ´Goede doelen dag´ gepland.
In de aanloop naar deze dag gaan onze leerlingen per groep iets organiseren om geld op te halen
voor het doel: HULP AAN OEKRAINSE DIEREN, onder leiding van de dierenbescherming. Dit kan
zijn iets bakken, knutselen, of maken. U hoort vanzelf wanneer de groepsleerkracht een activiteit
uitvoert en de verdere informatie daarover. Op maandag 16 mei tellen we al het geld, wat er is
opgehaald bij elkaar op om dit vervolgens op vrijdag 20 mei bekend te maken.
Paasviering (herhaling)
Op (witte) donderdag 14 april houden we in elke groep een paaslunch.
We willen aan jullie vragen om zelf heerlijke hapjes te maken (ongeveer 10 stuks.)
In de groepen 1 t/m 3 krijgen de leerlingen een briefje mee naar huis zodat jullie daarop kunnen
aangeven wat je gaat maken. Dit briefje wordt vervolgens terug mee naar school genomen en
afgeleverd aan de leerkracht zodat zij het bij kunnen houden op een inschrijflijst. In de groepen 4

t/m 8 komt in de klas of op de deur een inschrijflijst te hangen. Hierop kunnen leerlingen noteren
wat ze thuis willen gaan maken. Het drinken wordt door de OV geregeld en alle leerlingen krijgen
ook nog een heerlijk chocolade paasei.
Mocht uw kind een specifiek dieet volgen i.v.m. allergieën dan raden wij aan om een eigen
lunchbakje te maken.
Wanneer leerlingen meedoen aan de Ramadan en iets aangepast willen bij de paaslunch kunnen
ze dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Er zal gevraagd worden om iets aan te leveren, mocht u
hier vanwege de Ramadan niet toe in staat zijn, hebben we hier alle begrip voor.

MR overleg
Op 21 maart heeft er een MR overleg plaats gevonden.
De notulen zijn gepubliceerd op onze website: www.spoorzoekerbreda.nl.

Stichting Zomerkampen Breda
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de zomervakantie
geweldige zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in de gemeente Breda.
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te
maken. Een weekje Zomerkamp is voor elk kind een avontuurlijke en leuke ervaring die hij/zij niet
snel zal vergeten!

Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke kampweken in de
eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te Tilburg.
• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
• Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en
week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
• Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs
(8-8-22 t/m 12-8-22)
• Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar. (Middelbare school)
• Beschikbare plekken: VOL.
Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleineren beurs
en voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze website www.zomerkampenbreda.nl

