
 
 

26 september 2022 

 

 
26 september  Project Groene Voetstappen 
26 september  Week tegen het pesten 
30 september  Verkiezing Raad van Leerlingen d.m.v. pitch 
2 oktober  Singelloop 
3 oktober  Deze week kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8 
4 oktober  Dierendag 
5 oktober  Start Kinderboekenweek, thema: ‘Gi-ga-groen’ 
6 oktober  Overleg Raad van Leerlingen 
13 oktober  Algemene Leden Vergadering (Oudervereniging) 
15 oktober  Tuinwerkdag 9.00-12.00 uur 
19 oktober  Bosdag groep 3-4 
20 oktober  Informatieavond nieuwe en/of oriënterende ouders 
21 oktober  Nassauwandeling groep 7 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
31 oktober  INOS studiedag (leerlingen vrij) 
 

26 september  Loek (4) 
27 september  Tom (8) 
29 september  Lotta (11) 
29 september  Madée (6) 
30 september  Roos (5) 
1 oktober  Munasar (12) 
 
 
 
 
 
 



 

Kennismakingsgesprekken groep 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. U heeft de gelegenheid om een gesprek in 
te plannen tot vrijdag 30 september 17.00 uur. 
De betreffende ouders/verzorgers ontvangen vandaag hierover ook nog een aparte mail. 
 
Privacy voorkeuren 
Steeds aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij ouders/verzorgers de gelegenheid geven 
om de privacy voorkeuren in Parro aan te passen. 
In Parro kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van de volgende 
gegevens: 

1. Beeldmateriaal Parro, Rapportfolio (alleen eigen groep) 
2. Adresgegevens (alleen eigen groep) 
3. Beeldmateriaal openbare media 
4. Deelname onderzoeken 
5. GGD uitwisseling contactgegevens inza Covid-19 
6. Klassen-/groepsfoto 
7. Telefoonnummer (alleen eigen groep) 

 
U heeft tot 1 december 2022 de tijd om deze gegevens, indien gewenst, aan te passen. Wilt u na 
deze datum toch nog iets wijzigen dan kunt u een mailtje sturen naar de administratie. 
 
Oproep Tuinwerkdag 
Op zaterdag 15 oktober organiseren wij weer een Tuinwerkdag om de speelplaatsen op het 
hoofdgebouw en de dependance weer netjes te maken. 
Dit kunnen wij natuurlijk niet zonder de enthousiaste hulp van enkele ouders/verzorgers.  
Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen laat ons dit dan even via de mail weten: 
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl   
Vindt uw kind het leuk om met u mee te komen en te helpen dan is hij/zij uiteraard ook van harte 
welkom. 
 

 
Bericht voor de ouders die zich hebben aangemeld als biebouder in de groepen 5 t/m 8 
A.s. woensdag geeft Lineke van de bibliotheek Breda uitleg over het systeem van uitlenen van de 
boeken in de bieb. Dit gebeurt in de bibliotheek op het hoofdgebouw. De eerste tijd is 11.30. Een 
tweede ronde is na schooltijd om 12.10 
Mocht u verhinderd zijn en wel uitleg willen, kunt u contact opnemen met juffrouw Heleen om een 
afspraak te maken: heleen.reniers@inos.nl 
Bedankt voor uw hulp, fijn dat u mee wilt helpen! 
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Leerlingenraad 
Vrijdag 30 september houden de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 weer verkiezingen in de klas. 
Wil jij graag meedenken over de regels op school? Over de boeken in de bibliotheek? Dan kunnen 
de leerlingen meedoen aan de verkiezingen in de klas.  
 

 
 
 
 
 
De BasisMuziekschool 
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. 
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 tot 24 oktober 2022 via onderstaande link. 
Aanmelden betekent ook dat u akkoord gaat met het uitwisselen van de gevraagde gegevens aan 
de muziekdocent. 
 

Aanmelden BasisMuziekschool 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qmy0gel1YEeOfF20ZMI_KPOwYIiU4uJEkWujPzXUQpVURTRJODNWWlhVWURKRkwxUUI0UERFTFBCOS4u


 

 

 

 

Beste Belcrum-bewoners! 

Uw kind heeft (of krijgt nog) een kleurplaat mee in de schooltas afkomstig van Belcrum Samen. 

Tante Beun heeft deze ontworpen speciaal voor deze gelegenheid. 

De bedoeling is dat deze ingekleurde kleurplaat op zaterdag 1 oktober wordt ingeleverd bij het 

Belcrumhuis tussen 13.00 en 16.00. Daar is op dat moment de feestelijke lancering van het online 

platform van Belcrum Samen! Voor de mooiste kleurplaten zijn er kadobonnen te winnen van de 

kinderboekentuin of de spellenwinkel. 

Het doel van Belcrum Samen is om onze geweldige buurt nog meer te verbinden! Bewoners, 

ondernemers, zorgaanbieders, (culturele)instellingen, hier maak je contact met je buurtgenoten. 

Elkaar helpen, samen leuke dingen organiseren, kopen- en verkopen of weggeven van spulletjes, 

de algehele activiteiten agenda, nieuws en informatie?  

www.Belcrumsamen.nl 

Dus kom zaterdag naar het Belcrumhuis. De koffie en ranja staan klaar! 

 

Ps: Is de tekening niet thuis aangekomen? Hij is ook op te halen bij de kinderboekentuin of 

spellenwinkel 

 

 

  



 

Kansrijk Kind 
 

 
 



 

 

 


