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Educatieve reis groepen 3 en 4
OV overleg
Vergadering Raad van Leerlingen
Deze week thema ‘Programmeren’ groepen 1 t/m 8

20 juni
22 juni
22 juni
22 juni
22 juni
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22 juni
23 juni
23 juni
23 juni
25 juni
25 juni
26 juni

Thijmen (12)
Dani (13)
Xavi (13)
Jip (12)
Elsa (10)
Jimi (6)
Lola (7)
Djoeke (6)
Reinder (11)
Plum (11)
Ilyas (9)
Jasmijn (7)
Hank (13)

CITO Eindtoets 2021-2022
De Uitslag van de CITO Eindtoets is binnen.
Onze school heeft een gemiddelde Citoscore gehaald van 538,2 dit is ruim boven het landelijke gemiddelde
van 534,8. Hier zijn we dan ook met recht trots op.

Naast de gemiddelde totaalscore wordt er ook gekeken naar de referentieniveaus bij de verschillende
onderdelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in het Fundamentele niveau en het Streefniveau.
Fundamenteel niveau
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt
het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool
moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het
fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is
dat een signaal voor de inspectie.
Fundamentele niveau
Kbs De Spoorzoeker
Landelijke gemiddelde Vergelijkbare scholen
2021-2022
2021-2022
Gemiddelde
laaste
drie jaar
Lezen
100 %
98 %
98,8 %
Taalverzorging
100 %
97 %
97,1 %
Rekenen
100 %
92 %
94,4 %
Fundamentele niveau.
De leerlingen in groep 8 hebben voor alle drie de onderdelen allemaal het fundamentele niveau gehaald. Dit
is hoger dan de signaleringswaarde, hoger dan het landelijke gemiddelde en hoger dan het percentage van
vergelijkbare scholen.
Streefniveau
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit
wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen
dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de
signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de
leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar
kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer
leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.
Streefniveau
Kbs De Spoorzoeker
Landelijke gemiddelde Vergelijkbare scholen
2021-2022
2021-2022
Gemiddelde
laaste
drie jaar
Lezen
91%
73%
83,9%
Taalverzorging
81%
62%
64,8%
Rekenen
51%
44%
52,0%
De leerlingen hebben ruim boven het landelijke gemiddelde gescoord en voor lezen en taalverzorging ook
ruim boven het percentage dat door vergelijkebare scholen wordt behaald. Voor rekenen hebben we ruim
boven het landelijke gemiddelde gescoord en hebben we 1% onder het percentage gescoord dat door
vergelijkbare scholen wordt behaald.
We zijn zeer trots op onze leerlingen en ons onderwijs zeker gezien de Coronaperikelen die toch de nodige
impact hebben gehad op het onderwijs de afgelopen 2,5 jaar.

Tweede plaats uitvinderswedstrijd door leerlingen uit de trajectklas gr 6-7.
Dit jaar deed de trajectklas van "de Spoorzoeker" mee met de Vakkanjer, uitgeschreven door het
Vincent van Gogh museum en ASML in Eindhoven. Het idee was om op een innovatieve manier
Vincent zijn schilderijen naar de mensen toe te laten komen en daarmee zoveel mogelijk mensen
te bereiken. De kinderen konden hun creativiteit kwijt in dit pop-up museum. De
onderzoekscirkel werd doorlopen en presenteren kwam ook aan bod. Daarbij hebben Aaf en
Janneke tijdens de landelijke finale op het techfestival uit 12.000 inzendingen op 16 juni de
tweede plaats behaald met hun escape container! Hoe tof als het van Gogh museum,ASML,
vormgever en ontwerpers meekijken of het in de praktijk uit te voeren is. Een geweldige
ervaring.
Met Vakkanjer Junior gaan de leerlingen aan de slag met een probleem. In een educatief
programma bedenken leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een innovatieve
oplossing voor een probleem van een echte opdrachtgever.Tijdens een interactieve kick-off van
twee uur ga je met de klas aan de slag. Dan begint de challenge en wordt de klas uitgedaagd om
oplossingen en ideeën te bedenken. Dit idee werken ze uit tot tekening en daarna een prototype.
Een technische en creatieve ouder uit de trajectklas keken mee. Meneer Stan en Rinus hadden de
moeilijke taak om 1 van de 4 ontwerpen uit te kiezen om in te sturen naar de vakkanjer. Wat
bijzonder dat de trajectklas heeft meegeholpen met de voorbereiding van de presentatie en een
hele groep 7 die meeleefde tijdens de live uitzending van de finale! Kary

Even voorstellen
Komend schooljaar mogen wij 2 nieuwe collega’s begroeten op onze school. Hieronder stellen zij
zich aan u voor.
Beste kinderen, ouders en/of verzorgers van basisschool de Spoorzoeker. Mijn
naam is Lilian van der Bijl. Ik heb een zoon Morris (14 jaar) en samen met mijn
vriend Niek heb ik nog een dochter Tess (2 jaar). We wonen in Breda. De
afgelopen 18 jaar heb ik met veel plezier op basisschool de Boomgaard
gewerkt. Ik heb lesgegeven aan groep 1 t/m 3. Naast mijn werk houd ik van
sporten bij Kickfit, kijken bij het sporten van de kinderen en lezen. Ik heb erg
veel zin om komend schooljaar te starten in groep 3. Mijn werkdagen zijn
dinsdag t/m vrijdag. Laten we er met zijn allen een topjaar van maken!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Margriet Bisschop en samen met mijn partner Michaël en onze
kinderen Teun (2018) en Madelief (2020) wonen we in Breda.
Afgelopen jaren heb ik onder andere als (plus)leerkracht, intern begeleider en
specialist begaafdheid gewerkt.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met ons gezin op pad te gaan, uitgebreid te
koken en gaan we graag naar een concert of voorstelling in het theater. We houden
van (verre) reizen en hopen nog veel van de wereld te mogen zien.
Dit schooljaar ga ik op dinsdag met de kinderen van Eureka aan de slag. Daarnaast
zal ik een dag naast Lilian in groep 3 werken.
Ik heb ontzettend veel zin om met jullie kennis te maken en een gezellige tijd te
hebben op de Spoorzoeker.
Mijn deur staat altijd open, dus kom gerust binnenwandelen.
Groet,
Margriet

Grote schoonmaak
We hebben weer een heel jaar heerlijk met alle materialen gespeeld.
Hoogste tijd dus, om ze weer eens een schoonmaakbeurtje te geven.
Daarbij hebben we jullie hulp hard nodig.
Op donderdag 7 juli geven we met jullie kinderen materialen mee, om samen thuis schoon te
maken.
We ontvangen deze materialen dan maandag 11 juli weer terug op school.
Ouders van kinderen die donderdag naar de BSO gaan, kunnen donderdag bij de inloop al
materiaal komen halen.

Kamp groep 8
Hieronder een aantal stukjes van leerlingen over het kamp van groep 8.
Beste ouders / verzorgers,
Wij zijn deze week met de groepen acht op kamp geweest.
Maandagochtend vertrokken we met de fiets naar het kamp. Tijdens de fietstocht deden wij een speurtocht
in groepjes. Toen we aan kwamen bij het Schiedamse-buitenhuis konden wij van alles doen, zoals volleybal,
voetbal of pingpongen. Waarneer iedereen er was kregen we wafels met slagroom. Dat was omdat juf
Bienne bijna jarig was. Toen iedereen klaar was hadden twee groepjes corvee. Daarna hadden we sport en
spel. Tegen de tijd dat het avond was gingen we nasi eten. Na het eten was het tijd voor de quiz van meneer
Daniël. Om tien uur in de avond hadden wij een spooktocht in het bos en de ouders kwamen helpen. In de
ochtend werden wij wakker gemaakt met trommels en muziek. Om half negen gingen wij ontbijten. Van half
elf tot drie gingen wij zwemmen bij de Warande. Ook kregen wij daar allemaal een ijsje. Zodra we terug
waren op het kamp, kregen wij een klein taartje van Lot. Want zij was jarig. In de avond kregen we friet met
een soepje. Na het eten hadden we casino met bijna alle juffen en meesters. Vervolgens hadden we een
kampvuur met marshmallows en koekjes. En als laatste gingen wij bij het kampvuur het spel weerwolfen
doen. De volgende ochtend werden we weer wakker gezongen. Wij moesten snel eten en alles opruimen. Het
kamp was al weer bijna voorbij vervolgens fietsten we naar het Cadettenkamp. Daar deden we sport, spel en
verstoppertje sommige zaten in het zand te kletsen. Helaas was de tijd al weer om en fietste wij terug naar
school. Iedereen was kapot en het was hardstikke leuk!
Met vriendelijke groet van, Sarah, Lara en Kyra.
Beste Ouders,
Afgelopen week zijn wij van maandag 12 juni tot woensdag 15 juni op schoolkamp geweest.
Het was erg lekker weer met ´s avonds een wat koelere temperatuur, het heeft verder ook niet geregend:)
Maandagavond aten we nasi, het was een beetje droog en er zat weinig smaak aan. Verder was de kroepoek
en satésaus wel erg lekker. Dinsdagavond aten we friet met een frikandel burger, die was erg lekker. Bij de
friet kon je kiezen uit mayonaise, appelmoes en wat koolsla. Later kwamen ze nog met wat komkommertjes
langs, ook die waren heel lekker! Het ontbijt was helaas wat minder.. De boterhammen waren een beetje
droog, en het beleg was matig. De traktaties van Lot (groep 8B) en Juf Bienne waren wel erg lekker 😊

De eetzaal.
We gaan verder naar de activiteiten, maandagavond hadden we een spooktocht. Er waren ouders verkleed
en lieten ons schrikken, de spooktocht was van 23:30 tot 00:30. Het was erg gezellig en hebben veel gegilt.
Dinsdag gingen we van 10:30 tot 15:30 zwemmen, het was erg leuk maar het buitenzwembad was wel heel
erg koud, gelukkig was het binnen wel wat warmer! Er waren duikplanken van verschillende hoogtes, een
grote glijbaan en ze hadden een paar speeltuinen. Voor de rest hebben we nog de verjaardag van Lot
gevierd, een disco aan het eind van de middag een casino-avond gehad met leerkrachten van school. De
volgende dag gingen we helaas alweer naar huis! We moesten alles opruimen en dat kostte wel een tijdje..
Het corvee was in fietsgroepjes verdeeld over de dagen, we moesten tafeldekken, afwassen, vegen etc. We
sloten de dag af met een tussenstop bij het cadettenkamp, daar kon je slagballen, levend stratego spelen,
cuppen en doen waar je zelf zin in had:))!
Dat was het!
Groetjes, de groepen 8 van de spoorzoeker.

Hallo ouders
Wij zijn op kamp geweest, we hebben veel leuke activiteiten gedaan zoals een spooktocht,
zwemmen en een disco. Iedereen heeft er erg van genoten ook al was het echt heel erg warm. Het
eten was matig, maar dat hadden we wel verwacht. De eerste dag kwamen we aan met een ei dat
we moesten heel houden heel het kamp die van ons was helaas meteen kapot gegaan dus dat was
een groot verlies. Ook deden we moordenaartje, je moest zoveel mogelijk mensen vermoorden en
wie de meeste kaartjes had verzamelt won. Wij waren helaas al snel vermoord dus dat was erg
jammer. We sliepen in een kamer voor tien personen, de bedden waren goed te doen alleen hadden
we wel ons eigen kussen meegenomen. In de kamer zaten ook veel spinnen dus we hadden altijd
veel plezier met het opsporen van deze diertjes. Verder sliepen we erg laat en aten we veel snoep.
De volgende dag gingen we zwemmen bij de warande dat was erg leuk want er was een hele hoge
duikplank van 3 meter en daar sprongen we vanaf. Daarna mochten (super kort) douchen en toen
hadden we een casino avond met al onze oude leraren we hadden veel geld verzamelt ook hadden
we nog een disco. De volgende dag gingen we nog naar het cadettenkamp en daarna naar huis,
iedereen was erg moe.
XXX Iris en Cato 8B
Beste ouder/verzorger,
We zijn op kamp geweest met de 2 groepen 8. We waren van 13 juni tot 15 juni op kamp ergens in
Oosterhout. Het was best leuk want we hebben leuke activiteiten gedaan en een daarvan is : de
spooktocht en naar de warande ( zwembad ) ook hebben we op kamp ook activiteiten gedaan
zoals : volleybal , honkbal en voetbal. Het was een grote zand oppervlakte die je voor het huis
stond. Het eten was op zich lekker , op de eerste dag hadden we nasi gegeten , 2de dag hadden we
frietjes met hamburger. En als dessert hadden we vla. Ook waren de kamers best wel groot met wie
we sliepen in die kamer : Adam, Saba Cagan , Julian en Mahmoud , we sliepen op stapelbedden. We
werden om 8 uur wakker gemaakt en we moesten dan aan het ontbijt komen en het was wel
lekker. En op woensdag gingen we in de ochtend alleen ontbijten en daarna alles inpakken en we
gingen terug richting huis.
Groetjes, Adam, Saba en Cagan

Progammeer week
Volgende week staat programmeren centraal. Programmeren is instructies/opdrachten geven aan
een computer. De computer kan deze instructies dan uitvoeren. Door programmeren leren de
kinderen creatief en logisch denken, ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, samenwerken en
structureren.
In elke groep doen ze iets anders aan programmeren:
Groep 1-2 Bee-Bot
Groep 3-4 Boek Hello Ruby
Groep 5 Smart life
Groep 6 Scratch
Groep 7 Makey-Makey
Groep 8 3D printen

Voetbalouders gezocht! Doe mee aan een onderzoek van FC Vers (KNVB) over fruit als
tussendoortje voor jeugdteams.
FC Vers (KNVB) is op zoek naar voetbalouders die een korte vragenlijst (ongeveer 10 minuten)
willen invullen. De vragenlijst gaat over fruit als tussendoortje tijdens de wedstrijden van
jeugdteams. Graag horen wij jouw mening over dit idee!
Ben jij?
-

Ouder van 1 of meer voetballende kinderen (7 – 14 jaar), die competitiewedstrijden
spelen
18 jaar of ouder
Geïnteresseerd in dit onderzoek

Klik dan op onderstaande link om te starten met de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst
kun je jouw e-mailadres achterlaten op een nieuwe pagina om kans te maken op 1 van de 10
Bol.com cadeaukaarten t.w.v. €10,00! We zijn voor dit onderzoek op zoek naar 200 ouders.
Deelnemers maken dus een kans van 1 op 20 om te winnen.
Klik op de link om de vragenlijst te starten:
https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_3VPn6QZeoY6dH02

