
 
 

3 oktober 2022 

 

 
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) 20.00-21.00 uur 
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) 
 
 

 

3 oktober  Jannik (4) 
3 oktober  Jolien (5) 
6 oktober  Juultje (10) 
7 oktober  Mees (6) 
9 oktober  Lina (7) 
9 oktober  Maud (10) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Herhaling 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. 
 
Herhaling 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. 
 

Herhaling Aanmelden voor gratis muzieklessen 
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 

 

 
Doe-Middagen 
Sinds dit jaar worden er door de hele school Doe-Middagen georganiseerd. Een Doe-Middag is een 
middag waarin kinderen schoolbreed aan de slag gaan met één van de volgende vier vakgebieden:  
natuur, techniek, ICT en kunstzinnige oriëntatie. In totaal worden er acht Doe-Middagen 
georganiseerd. De kinderen krijgen bij elk vakgebied twee lessen en ondergaan een of meerdere 
onderdelen van de cyclus van het "onderzoekend leren". 
 
Tijdens deze middagen worden leerlingen van de groepen 3 en 4 gemixt. De groepen 5 en 6 
worden gemixt en hetzelfde geldt voor de groepen 7 en 8.  
De groepen 1/2 hebben geen Doe-middagen, maar plannen de activiteiten in binnen hun thema’s.  
Mochten er leerkrachten zijn die materialen nodig hebben voor de lessen, dan zullen zij contact 
opnemen met u.  

mailto:kbsdespoorzoeker_info@inos.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qmy0gel1YEeOfF20ZMI_KPOwYIiU4uJEkWujPzXUQpVURTRJODNWWlhVWURKRkwxUUI0UERFTFBCOS4u


 
 
De eerste Doe-Middag staat gepland op 11 oktober. 
 
Voor de groepen 1-2 zijn de thema’s: 

• Natuur: De Kinderboerderij 

• Workshop animatie in het Chassé 

• Licht en donker/schimmenspel 

• Dino’s 

• Menselijk lichaam en zintuigen 

• Beweging en techniek in kunst 

• Programmeren: Bee-bot 
 

Voor de groepen 3-4 zijn de thema’s: 

• Natuur: Job vindt een veer 

• Techniek: Metselen 

• Kunst: Bouwen met hout 

• Programmeren: Bee-bot 
 

Voor de groepen 5-6 zijn de thema’s: 

• Natuur: Onder het Maaiveld (beestjes in de aarde) 

• Techniek: Constructies 

• Kunst: Poppenkast 

• Programmeren: Scratch 
 

Voor de groepen 7-8 zijn de thema’s: 

• Natuur: Onder het Maaiveld (beestjes in de aarde) 

• Techniek: Stopmotion en Aquaduct 

• Kunst: Beroemde schilders/schilderijen 

• Programmeren: Makey-Makey en 3D printer 
 
 

  



 
Leerlingenraad: 
Afgelopen week zijn er weer verkiezingen gehouden in de groepen 6 t/m 8. Mooie pitches zijn er 
gegeven en uiteindelijk is er gestemd. De volgende leerlingen zullen gaan deelnemen in de 
leerlingenraad: 
6A: Leonoor 
6B: Mila 
7A: Tony 
7B: Rosa 
8A: Cléo 
8B: Jip 
 
Verder zal Fiona uit 8B in de leerlingenraad blijven en onze school vertegenwoordigen in de INOS-
leerlingenraad. Donderdag 6 oktober staat de eerste vergadering op de planning. Wij wensen de 
leerlingen veel succes en plezier! 
 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op donderdag 13 oktober is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
Oudervereniging van De Spoorzoeker. In ongeveer 15 minuten praat de OV u bij over activiteiten 
van afgelopen jaar en legt ze verantwoording af over de besteding van uw bijdragen.  
 
Aansluitend houden Cemi Brentjes en Fadwa Kamouni van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
een presentatie die past bij de Week van de Opvoeding. Tijdens de lezing zullen herkenbare 
situaties aan bod komen, zoals ‘Hoe reageer je als ouder als je kind weigert om naar bed te gaan, je 
kookkunsten nooit weet te waarderen of als hij een beeldscherm als beste vriend heeft?’ Doel van 
de avond is om kennis te maken met het CJG en kennis over opvoeden op te doen en te delen. 
 
De avond vindt plaats in de speelzaal op het hoofdgebouw en start om 20.00 uur (tot +/- 21.00 
uur). 
Zien we u de 13e? 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Singelloop 2022 
Wat leuk dat er zoveel fanatieke leerlingen van de Spoorzoeker hebben deelgenomen aan de 
Familieloop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


