
 
 

10 oktober 2022 

 

 
13 oktober  Algemene Leden Vergadering (Oudervereniging) + CJG 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) 
 
 

 

10 oktober  Teun (11) 
10 oktober  Fleur (8) 
11 oktober  Annabelle (5) 
12 oktober  Stijn (10) 
13 oktober  Loek (11) 
15 oktober  Emma (11) 
16 oktober  Joep (5) 
16 oktober  Tom (6) 
16 oktober  Nicolai (5) 
 
 
 
 
 
 



 

 
Protocol vervanging 
Wanneer een medewerker ziek/afwezig is en er geen vervanger beschikbaar is dan treedt het 
onlangs vastgestelde ‘Protocol vervanging’ in werking. 
Onze primaire taak is het geven van lessen, daarom zullen we er altijd voor proberen te zorgen dat 
er geen groepen naar huis gestuurd hoeven te worden. 
Wanneer er geen vervanger beschikbaar is vanuit de invalpool van INOS dan gaan we kijken hoe 
we dit intern op kunnen lossen. 
Dit kan bijvoorbeeld met de inzet van een ambulante medewerker, een parttimer vragen een extra 
dag te komen werken, het inzetten van een onderwijsassistent enz. 
Wanneer geen van deze opties beschikbaar zijn dan kan het gebeuren dat een groep wordt 
opgesplitst en verdeeld over de overige groepen. 
Wij zullen, in dit laatste geval, altijd ons uiterste best doen om u te informeren. 
Dit soort oplossingen vraagt veel flexibiliteit van al onze medewerkers. Wij hopen op uw begrip 
hiervoor. 
 

 
Verslag Leerlingenraad 
 
In de leerlingenraad zitten  

• Leonoor 
• Cléo 
• Mila 
• Tony 
• Jip 
• Fiona 
• Roza 

Wij hebben bij de leerlingenraad een paar dingetjes besproken. 
In de klas gaan we nadenken over goede doelen en dit bespreken we de volgende keer. 
We gaan het ook hebben over hoe kinderen met een vrolijk gevoel naar school gaan. 
Of de school een schoolhond wil, en over wat de voor en nadelen daar dan van  zijn. 
En welke hond anti allergisch is. 
 
Groetjes: 
Cléo en Leonoor 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen vrijdag hebben een aantal leerlingen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd. 
De wedstrijd werd weer gepresenteerd door meneer Jan de Craen, die wij hiervoor weer heel erg 
bedanken. 
Bij groep 7/8 heeft Cléo (8a) gewonnen en bij groep 5/6 Stijn (6b). 
Cléo mag onze school nu vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. Wij wensen haar 
hierbij heel veel succes en hopen dat ze heel ver gaat komen. 
 

  



 
 
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 

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? 
 

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


 

 
Haloween 
Beste buurtgenoten,  
Op zaterdagavond 29 oktober vieren we in de Belcrum 
Halloween. Kinderen gaan van 18.15 tot 20.00 uur verkleed 
langs deuren voor een snoepje. Mogen er ook kinderen bij 
jou langskomen? Geef je adres door aan mij! 
 
Via mail kellyvgijsel@hotmail.com of op nextdoor 
 
Ik zorg voor een online kaartje op Nextdoor! Dan kunnen 
kinderen die willen meedoen zelf een route uitstippelen. 

 

Gratis college door een professor/rechter 
Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges van een 
echte professor, die plaatsvinden op de campus van de universiteit. Op woensdag 9 november van 
15.00-16.00u zijn alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met hun ouder/begeleider. Het 
college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven door een professor die tevens rechter is. Ze 
zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en wat voor onderzoek zij doet om 
ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter hoeven.  
Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit.  
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