9 mei 2022

9 mei
12 mei
16 mei
16 mei
18 mei
19 mei
20 mei
23 mei
25 mei
26 mei
27 mei

Deze week luizencontrole
Educatieve reis groep 7
Vergadering Raad van Leerlingen
OV overleg
Bingomiddag groep 3-4
Groep 8 ontvangt bericht over aanname VO
Goede Doelen Dag
MR overleg
Studiedag (leerlingen vrij)
Hemelvaart (Iedereen vrij)
Iedereen vrij

9 mei
9 mei
11 mei
13 mei
13 mei
13 mei
14 mei

Kiki (12)
Noud (5)
Ozge (9)
Daiem (9)
Miran (6)
Mariesa (13)
Femm (6)

Weer fris aan de slag
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne Meivakantie.
Het was fijn om vanmorgen iedereen weer terug te zien.
Archimedesstraat
In verband met werkzaamheden in de Archimedesstraat is het mogelijk dat de dependance soms
moeilijk te bereiken is of dat er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat.
Wij adviseren u om de route via de Terheijdenseweg te nemen.
Peiling coronamaatregelen onderwijs: doet u mee?
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op
alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel
waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van
beperkende maatregelen, onzeker en zwaar.
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie belanden, wordt er gewerkt
aan plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kunnen we zorgen voor meer voorspelbaarheid
wanneer het virus onverhoopt weer oploopt. Het ministerie van OCW wil via een peiling
onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de
coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. Met uw antwoorden krijgen we meer zicht om deze
plannen goed vorm te krijgen. U vindt de peiling hier. We hopen op een hoge respons uit de
sectoren dus het delen van deze peiling wordt zeer gewaardeerd.

Boekenmarkt
Aanstaande woensdag 11 mei 12.00-12.30 organiseren de leerlingen van groep 7 een
Boekenmarkt.
Deze markt zal gehouden worden op het kleuterplein (Pastoor Pottersplein).
De boeken worden aangeboden voor een relatief klein bedrag. De opbrengst gaat naar een goed
doel.
Wij verzoeken u contant te betalen (pinnen is helaas niet mogelijk).
Uiteraard zijn alleen donaties ook van harte welkom.
Gratis muzieklessen
Graag willen wij onderstaand bericht nogmaals onder de aandacht brengen.
De BasisMuziekschool wil graag gratis muzieklessen aanbieden aan leerlingen van De Spoorzoeker.
Iedere maandag van 18.15 - 19.15 uur.
De muzieklessen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
De minimale groepsgrootte is 5 leerlingen en de maximale groepsgrootte is 20 leerlingen.
Bij voldoende aanmeldingen zullen de lessen starten op maandag 7 maart 2022.
We willen wel benadrukken dat de lessen gratis zijn maar niet vrijblijvend. Wanneer u uw kind
aanmeld dan is het wel de bedoeling dat de lessen wekelijks gevolgd worden.
Aanmelden kan via onderstaande link:
Aanmelden De Basismuziekschool
Misschien leuk om te bekijken: https://youtu.be/ej5uiEOQKLY

MR verkiezingen oudergeleding
Vandaag ontvangen alle ouders, per mail, een uitnodiging om digitaal te stemmen voor 2 nieuwe
MR-leden. Er zijn drie kandidaten, die zich, via onderstaand stukje alvast aan u voorstellen.
Er kan gestemd worden vanaf 9 mei 17.00 uur tot en met 19 mei 17.00 uur. Hierna volgt zo snel
mogelijk de uitslag.
De drie kandidaten voor de verkiezingen van de oudergeleding van de MR, stellen zich hieronder
aan u voor:
Hallo, mijn naam is Anke Hamel-Lutz en ben 38 jaar jong. Ik ben mama van Fien, 5 jaar –
groep 1-2D, en Viggo die in het nieuwe schooljaar naar De Spoorzoeker komt. Ik geniet
van de mensjes die ze zijn en de ontwikkeling die ze doormaken. Ook al zit ik af en toe met
mijn handen in mijn haar als mijn geduld even helemaal op is. Ik houd ervan om op pad
met ze te gaan. Naar de stad voor een terrasje, het strand of bos, naar familie en vrienden
en vooral lekker (buiten) spelen. Naast mijn gezin geniet ik van salsa dansen, yoga en
pilates lessen, reizen en hoop ik na de tropenjaren weer energie te hebben om alle boeken
te lezen die in mijn boekenkast op mij staan te wachten.
In mijn werk help ik organisaties met het verbeteren van hun klantenservice. Ik hanteer
hierbij vaak het gedachtegoed van Lean; elke dag een klein beetje beter. Altijd
vooruitkijken, analyseren en dan samen met het team het beter maken. Dit gedachtegoed
wil ik meenemen in de MR. Wat gaat goed en willen we vanuit de ouders behouden, en wat zouden we willen veranderen
zodat onze kinderen een fijne schooltijd hebben waar ze met plezier op terugkijken en die ze goed voorbereiden op het
voortgezet onderwijs en de rest van hun leven. Persoonlijk vind ik dit ook een spannende stap. Mijn ouders waren allebei
leraar, en zeer verdienstelijk al zeg ik het zelf, en nu stap ik toch een beetje hun vakgebied in. Hopelijk kan ik in de MR een
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van al jullie
kinderen.

Mijn naam is Yvonne Kielman - Rasenberg, moeder van Ole (groep 4), Jazz (groep 2) en
Bloeme (toekomstige Spoorzoeker van 2 jaar). Zelf ben ik ook werkzaam in het
onderwijs maar dan als leerkracht in het speciaal onderwijs (SO Het Kasteel). Een hele,
andere benadering dan het reguliere onderwijs. Er wordt per individueel kind gekeken
naar wat het kan en wat hij/ zij nodig heeft al dan niet aangevuld met specifieke
therapie en veel ruimte voor beweging, spel en muziek. Ik denk graag mee binnen de
MR om ook binnen de Spoorzoeker elk kind te blijven 'zien' en naast de cognitieve
ontwikkeling ook ruimte te maken voor de minstens zo belangrijke sociaal-emotionele
ontwikkeling. Als je goed in je vel zit, kom je immers tot leren. Ten slotte vind ik diversiteit en authentiek blijven belangrijk
in deze veeleisende maatschappij; we hoeven allemaal niet in hetzelfde 'malletje' te passen.

Ik ben Miquel Schmit, vader van Tom uit groep 3a en Flore uit groep 1-2C. Ik ben 41 jaar,
getrouwd met Carlijn en we wonen sinds 2010 met veel plezier in de Belcrum. Ik wil me graag
inzetten als ouder voor de MR van De Spoorzoeker.
Ik ben werkzaam bij INOS als ICT & Onderwijscoach. In deze rol ben ik betrokken bij diverse
onderwijskwesties waar raakvlak is met ICT. In het verleden heb ik voor de klas gestaan als
groepsleerkracht op een basisschool. Na al die jaren in schoolorganisaties kan ik niet wachten
om de andere kant te vertegenwoordigen als ouder in de MR. Ik vind het belangrijk om intensief
betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen een groot gedeelte van hun jeugd
doorbrengen en opgroeien.
Ik doe al mijn activiteiten, zowel privé als op werk, graag in een sociaal verband. Samen, in
positieve sfeer en met de nodige humor. In mijn vrije tijd bezoek ik vaak de voetbalwedstrijden
van NAC (incl. derde helft), hockey ik en maak ik graag een rondje op de racefiets.

