
 
 

18 juli 2022 

 

 
18 juli  Musical groep 8 in Belcrumhuis 
19 juli  Musical groep 8 in Belcrumhuis 
20 juli  12.00 uur uitzwaaien groep 8 
22 juli  Start zomervakantie (12.10 hoofdgebouw/12.25 dependance) 
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Weer een jaar voorbij! 
Wat vliegt de tijd! Ineens is het dan de laatste schoolweek en is er dus weer een jaar voorbij.  
Hadden we in december nog te maken met een scholensluiting, de laatste maanden kunnen 
gelukkig alle lessen en activiteiten op de normale wijze georganiseerd worden. Wat hebben we 
daarvan genoten! 
 
Al deze activiteiten zijn natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van heel veel ouders/verzorgers. 
Daarom willen wij alle Klassenouders, OV-leden, MR-leden, Luizenpluizers, Biebouders, 
Verkeersouders, Sportdagouders, Knutselouders, kampouders, schoolreisouders, rijdende ouders 
en alle ouders die we hier nog vergeten zijn, heel hartelijk bedanken voor hun hulp het afgelopen 
jaar. Namens alle medewerkers van De Spoorzoeker een heel groot 
 

DANKJEWEL!! 
 

We hopen natuurlijk dat we ook volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen       
 
Aanstaande woensdag om 12.00 uur zwaaien wij onze groep 8 leerlingen uit. Alle 
ouders/verzorgers zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. 
 
Vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij om 12.10/12.25 uur. Dan is het tijd om van de welverdiende 
zomervakantie te gaan genieten! 
 
Mochten er tijdens de vakantie ontwikkelingen zijn die de start van het nieuwe schooljaar zouden 
kunnen beïnvloeden dan zullen wij u hier in de laatste vakantieweek per mail van op de hoogte 
brengen. 
 
Kalender/Schoolgids 2022-2023 
Bij deze Weekinfo ontvangt u in een aparte bijlage de kalender voor het nieuwe schooljaar. 
De kalender en de schoolgids zullen in de loop van deze week ook gepubliceerd worden via onze 
website: www.spoorzoekerbreda.nl. 
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien 
op maandag 5 september! 

  

http://www.spoorzoekerbreda.nl/


 

 
Herinnering Hitteprotocol 
Hieronder nogmaals het bericht dat wij u vorige week ook al via de mail hebben gestuurd: 
 
 

In verband met de hitte die komende week wordt verwacht het volgende: 
De MR heeft toestemming gegeven om het INOS-hittegolfprotocol in te zetten, op dinsdag 
19 juli a.s. 
 
Wat houdt dit concreet in? 
Hoofdgebouw: 
·         Groep 1-2, 5 en 6 lunchen op de gebruikelijke tijden op school en zijn om 13.00 uur uit; 
·         Groep 7-8 lunchen thuis en zijn om 12.30 uur uit; 
  
Dependance: 
·         Groep 3-4 luncht op de gebruikelijk tijd op school en zijn om 13.15 uur uit. 
  
Alle BSO’s hebben aangegeven de kinderen op deze tijden op te kunnen vangen! 
  
Leerlingen die na schooltijd geen opvang hebben, en dus niet naar huis kunnen, zijn tot de 
normale eindtijd op school. Zij blijven onder toezicht van de eigen leerkracht of worden 
gezamenlijk opgevangen binnen de school. 
 
 
 
U kunt via onderstaande link aangeven wanneer u echt niet in de gelegenheid bent uw kind 
zelf op te vangen en dus van de opvang op school gebruik wenst te maken. Graag ontvangen 
wij dan uw reactie vóór maandag 12.00 uur! 
  
Aanmelden opvang dinsdag 19 juli 2023 
 
Voor de hele week gelden de volgende aandachtspunten: 

• het is handig om uw kind aan het begin van de dag goed in te smeren met 
zonnebrandcrème (beschermingsfactor 30 of hoger). U kunt uw kind ook 
smeermiddelen meegeven, zodat hij/zij zichzelf kan insmeren 

• wat ook fijn kan zijn: een petje of een zonnehoedje meenemen voor de momenten 
buiten 

• alle kinderen mogen een beker of flesje meenemen dat de hele dag kan worden 
gevuld met water 

• de leerkrachten zullen rekening houden met de hitte gedurende de schooldag en 
het programma daarop aanpassen. 

• er wordt niet intensief bewogen 
• bij het buiten spelen zoeken we zoveel mogelijk de schaduw op. Is dit niet mogelijk 

dan blijven we binnen. 

We verwachten dat we met deze maatregelen op een verantwoorde wijze de hitte zullen 
trotseren. 

 

Musical groep 8 
Na weken van voorbereiding, oefenen, decors knutselen enz. zullen de leerlingen van groep 8 op 
maandagavond en dinsdagavond dan eindelijk de musical aan hun 
ouder(s)/verzorger(s)/familieleden laten zien. Wij wensen hun natuurlijk Toitoitoi! We zijn allemaal 
heel benieuwd naar het eindresultaat. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qmy0gel1YEeOfF20ZMI_KPOwYIiU4uJEkWujPzXUQpVUNlFSUEI2RVFDSlkxNERTNVFYWU4xVkw4WC4u


 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kinderen werkten aan tijdelijk monument 
Holocaustslachtoffers. 
 
In juni werkten de leerlingen van groep 7 aan een 
tijdelijk monument voor Bredase 
Holocaustslachtoffers. De kinderen kozen één van 
de vijftien slachtoffers uit de Belcrum en maakten 
voor die persoon een mooi naambordje. In de 
Belcrum zijn tijdens de Holocaust 4 gezinnen 
weggevoerd en vermoord, waaronder 8 kinderen. 
Zo maakten 2 jongens een naambordje met een 
voetbalveld voor Max Levie, 12 jaar, uit de 
Merelstraat 29. Hij hield vast ook, net als hen, van 
voetballen. 
 
De herdenking vindt plaats op 28 augustus tussen 
15 en 18 uur aan het begin van de Speelhuislaan, 
richting station. Iedereen is welkom. De kinderen 
kunnen dan hun naambordje op een grote 
plattegrond van Breda leggen en zo de 
slachtoffers op een symbolische manier weer 
thuisbrengen. 
 
Meer info: 
www.verhalis.nl/namenennummersbreda 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verhalis.nl/namenennummersbreda


 
 

 
Elk jaar houdt de Oudervereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV wordt 
toegelicht waaraan de ouderbijdragen zijn besteed, welke activiteiten er georganiseerd zijn en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Komend jaar willen we de ALV koppelen aan een thema-avond voor alle ouders. Mogelijke 
onderwerpen zijn EHBO bij kinderen, opvoeden, de invloed van social media, pesten of sexuele 
ontwikkeling. Voor de invulling van de avond zijn we in gesprek met diverse partijen, maar voordat 
we kosten maken, willen we graag weten of er kennis en expertise zit bij 'onze' ouders. Heeft u (of 
een kennis/collega) tijd en zin om tijdens de ALV op 13 oktober een lezing/workshop te verzorgen 
over een relevant thema, stuur dan een mailtje naar kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl  
 
Alvast bedankt en tot 13 oktober! 
 

 
Op 31 augustus, 1 en 2 september organiseren we weer het 
Timmerfestival. Drie dagen lang tussen 10.00u en 15.00u gaan de 
jongens en meiden van de Belcrum aan het werk rondom een 
bepaald thema... maar dat thema is nog even geheim. We 
bouwen de mooiste bouwwerken van hout. Op de laatste dag 
kiest een deskundige maar toch ietwat vreemde jury de 
prijswinnaars... :) 
 
Wil je de aftermovie van vorig jaar nog eens zien? Kijk dan hier! 
 
Aanmelden?  
Let op het volgende: 
- Schrijf alleen uw eigen kinderen in, niet die van anderen (vanwege de contactgegevens e.d.). 
- Leeftijd 6-12 jaar.  
- Kinderen timmeren in groepen van circa 8-10 kinderen.  
- Per groep is er continu minimaal 1 ouder/verzorger aanwezig.  
- Op de eerste dag bij aanmelding dient ieder kind vergezeld te worden van een ouder/verzorger, 
dan worden de groepen gemaakt en het rooster voor het toezicht door ouders op de dagen. We 
verwachten dat een ouder/verzorger aanwezig is op een van de drie dagen (minimaal 1 dagdeel). 
Zonder die handjes (en ogen) is het niet mogelijk. 
- We hebben maximaal plek voor 150 kinderen. 
- Opgeven = meedoen, kun je niet meer, meld je dan minimaal 1 week van te voren af! Dan kunnen 
we andere kinderen de kans geven mee te doen. 
- We pogen door sponsoring het festival volledig gratis te houden.  
- Kinderen nemen hun eigen lunch mee. Onze sponsors (work in progress, alle aanbiedingen 
welkom!) zorgen voor een stuk fruit, een ijsje en drinken. 
- Er is tussen 10.00u en 15.00u EHBO aanwezig. Draag dichte schoenen met stevige zolen. Alles 
gebeurt op eigen risico.  
- Kinderen mogen het terrein niet af, tenzij ze door een ouder worden opgehaald.  
  
Volg de socials (Facebook & Instagram) voor alle laatste nieuwtjes en belangrijke updates. De pret 
begint al vooraf! 
 
Opgeven?  
Dat kan digitaal via deze link.  
 
Vragen? Sponsoraanbod?  
Mail ons op timmerfestival@gmail.com of via een chat/DM op Facebook/Instagram.  

mailto:kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl
https://fb.watch/e2XFiimQLk/
https://forms.gle/9FQHLonReaidMnoy7
https://nl-nl.facebook.com/Belcrum
https://www.instagram.com/timmerfestivalbelcrum/
https://forms.gle/9FQHLonReaidMnoy7
mailto:timmerfestival@gmail.com


 

 

 

Weekend van het varken 

 Zoals elk jaar organiseren wij in september het Weekend van het Varken. Dit jaar voor de 12e keer 
op zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. Tijdens het Weekend van het Varken kunnen 
gezinnen een kijkje komen nemen bij ons op de boerderij. Het is een leuk, actief en educatief uitje 
dat gratis toegankelijk is.  
 
Wij vinden het belangrijk dat onze agrarische sector in contact blijft met iedereen. Daarom is het 
onze missie kinderen op een speelse wijze de boerderij te laten leren kennen. We maken ze 
bewust van waar het eten op je bord vandaan komt.  
 
Het Weekend van het Varken:  KIJK, SPEEL en BELEEF! 
 
Tijdens het Weekend van het Varken krijg je een kijkje achter de schermen op onze bedrijven en 
kan je met eigen ogen zien hoe alles reilt en zeilt. Kijk en beleef hoe de kleine biggetjes bij hun 
moeders drinken. En hoe ze later als grote varkens o.a. restant frietjes en aardappelstoomschillen 
eten.  In onze moderne brijvoerkeuken verwerken we namelijk restproducten uit de humane 
industrie. Dit is gezond voer voor onze varkens en goed voor het milieu, het wordt nu immers geen 
afvalstroom. In onze skybox kan je de dragende moederdieren bewonderen! Tijdens hun 
zwangerschap lopen ze vrij rond in onze groepshuisvesting. 
Verder zijn er allerlei spelactiviteiten, zoals: 

- Spelen in de mega maïsbak 
- Speuren in het maïs- en stro doolhof 
- Jonge biggetjes knuffelen 
- Harm en Dori, onze mascotte varkens knuffelen 
- Belgisch trekpaard met sleepmat 
- Pony rijden 
- Knutselen 
- Ritje maken op de huifkar 
- Bootcamp 
- Stro-toren 
- Skippy race 
- Zelf bakken in ons Kato Kids BBQ Plein 
- En nog veel meer leuke dingen 

 



 


