
 
 

19 september 2022 

 

 
20 september  Prinsjesdag 
20 september  Infoavond groep 5 t/m 8 
22 september  Infoavond groep 1 t/m 4 
26 september  Project Groene Voetstappen 
26 september  Week tegen het pesten 
30 september  Verkiezing Raad van Leerlingen d.m.v. pitch 
 

19 september  Melle (12) 

21 september  Saar (9) 

22 september  Sebas (11) 

24 september  Carlo (12) 

24 september  Dex (6) 

24 september  Julian (6) 

24 september  Loek (8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Kennismakingsgesprekken 3 t/m 8 
In de week van 3 oktober vinden de kennismakingsgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8. 
Met uitzondering van groep 8A omdat deze groep dezelfde leerkracht heeft als vorig schooljaar. 
Voor deze groep zijn de gesprekken facultatief (dus op speciaal verzoek van ouders/verzorgers óf 
van de leerkracht). 
 
Een afspraak voor de gesprekken kunt u maken via de gespreksplanner in Parro. Deze zal vanaf 
maandag 26 september 17.00 uur open worden gezet. 
De betreffende ouders/verzorgers ontvangen maandag hierover nog een aparte mail. 
 
Aanmelden broertjes/zusjes 
Graag willen wij weten hoeveel kinderen er naar onze school gaan komen. Daarom willen wij u 
vragen uw zoon of dochter ruim voor hun vierde verjaardag bij ons aan te melden. Vanaf 3 jaar 
kunnen kinderen bij ons worden aangemeld. Een inschrijfformulier kunt u vragen bij de 
administratie van de school of per e-mail: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. 
 

Singelloop 
Op zondag 2 oktober vindt het gezelligste hardloopfeestje van Breda plaats: de Singelloop. De 
Bredase Singelloop kent een uitgebreid programma, met verschillende starts, waarbij de 
Familieloop de afsluiting (en ook een beetje het hoogtepunt) van de dag is. De warming up samen 
met het Feestteam start om 16.15 uur bij het Stadskantoor.  
 
De Familieloop is voor het hele gezin. Je kunt kiezen uit twee startvakken. Loop je één rondje (800 
meter) dan start je in vak rood. Start je in vak blauw, dan loop je twee rondjes (2200 meter) of zelfs 
drie rondjes (3600 meter). Onderweg mag je kiezen, na twee rondjes finishen of durf je de derde 
ronde ook nog aan? Aan jou de keuze. Op de dag zelf bepaal je in welk vak je start, dit hoef je niet 
aan te geven bij de inschrijving. 
 
Alle deelnemers aan de Familieloop ontvangen het unieke startnummer en de fraaie Singelloop 
medaille na afloop. Ook krijgen ze een presentje van de oudervereniging bij de finish op het 
Kasteelplein.  
Loop gezellig samen met mama, papa, broers en/of zussen, opa, oma, ooms, tantes en maak de 
Familieloop een prachtige herinnering!  
Let op; er loopt niemand vanuit school mee dus ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind. 
 
Aanmelden is heel eenvoudig en kan op twee manieren: 

1. Maak €3,50 per deelnemer over op het volgende rekeningnummer: NL 96 INGB 
0006293980 (t.n.v. Schoolreis Spoorzoeker.) Vermeld hierbij de naam en groep van het 
kind. Vergeet dit niet want anders weten wij niet welk kind/familie zich heeft aangemeld. 
Wil je met meer familieleden deelnemen dan maak je het desbetreffende bedrag over.  

 
2. Betaal, voorafgaand aan de informatieavond, contant (en gepast!) aan de oudervereniging. 

Zij zullen vanaf 19.00 uur aanwezig zijn op het hoofdgebouw (dinsdag en donderdag) en op 
de dependance (donderdag). 

 
Inschrijven kan tot vrijdag 23 september 12.00 uur. Inschrijvingen die daarna binnenkomen, 
kunnen niet meer via school deelnemen, dus zorg dat je op tijd bent. In de week na de inschrijving 
krijgen de deelnemers aanvullende informatie en het startnummer. 
Een deel van de opbrengst zal gaan naar het goede doel: Stichting Kinderhulp.  
Wij hopen op veel sportieve deelnemers!  
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Brabants Verkeersveiligheidslabel  
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden 
kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. 
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeersonderwijs op 
scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven 
geroepen. Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor 
verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. 
 
De spoorzoeker heeft wederom zijn BVL (Brabants Verkeerslabel) gehaald. Wij zijn hier natuurlijk 
erg trots op! 
 
 

 
 



 

 

Nieuw buitenspeelmateriaal 
Onze leerlingen zijn flink in het zonnetje gezet door de OV. Iedere groep heeft nieuw 
buitenspeelmateriaal gekregen. Ballen, volleyballen, basketballen, stoepkrijt, tafeltennisbatjes en 
ballen, paardentuigjes, springtouwen noem het maar op. Ze genieten volop van hun eigen 
materiaal. Hieronder een kleine sfeerimpressie. 
 

          

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 


