
 
 

17 oktober 2022 

 

 
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) 
 
 

 

18 oktober  Joes (5) 
18 oktober  Sascha (8) 
18 oktober  Semmie (9) 
19 oktober  Pippe (5) 
19 oktober  Willem (8) 
22 oktober  Jip (7) 
22 oktober  Jazz (7) 
22 oktober  Lizzie (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Covid-19 
Vorige week hebben alle ouders/verzorgers een mail ontvangen met het INOS draaiboek corona. 
Om de ontwikkelingen goed in de gaten te kunnen houden willen wij u vragen om positieve 
besmettingen altijd via de mail (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl) aan ons door te geven. 
Zodat wij bij oplopende besmettingen tijdig maatregelen kunnen nemen. 
Alvast hartelijk dank hiervoor. 
 
Informatieavond nieuwe ouders 
Aanstaande donderdag, 20 oktober, organiseren wij weer een informatieavond voor nieuwe en/of 
oriënterende ouders. Mocht u zich hiervoor aan willen melden, stuur dan een mail naar: 
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl of neem telefonisch contact met ons op (076-5710964). 
 
Herfstvakantie en studiedag 
In de week van 24 oktober 2022 is het herfstvakantie en kunnen leerlingen en medewerkers even 
lekker tot rust komen. De maandag na de herfstvakantie (31 oktober) is een studiedag en zijn de 
leerlingen dus ook nog een dagje vrij. 
 

 

Thema de boerderij, natuur en techniek 
We werken tot de herfstvakantie rond natuur, techniek, de boerderijdieren. Dat sluit aan bij het 
thema van de kinderboekenweek: gi-ga-groen. De kleuters zijn door zelf te ervaren veel te weten 
gekomen over het leven op de boerderij. Daarbij hoorde natuurlijk een bezoek aan de boerderij. 
Gelukkig hebben we daar ook Carolientje, het varken van boer Joris, terug gevonden! In de klas 
maakten we nog een eiermachine en een schapentilmachine. Hier een indruk vanuit de klassen. 
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Trajectklas groep 8 door Daan  
'Theatre of dreams'  was is het project van Breda Photo waaraan we werkten.(gebaseerd op het 
werk van fotografe Annegien van Doorn) Wie is Annegien van Doorn? Ze werkt met de natuur en 
maakt foto's van opvallende nep natuur van dieren, planten, voorwerpen. Ze plaatst deze 
voorwerpen ook wel terug in de natuur. 
In de eerste lessen gingen we allerlei creatieve denkoefeningen doen. We maakten een Haiku 
gedicht over dromen. We gingen de 2e les in de stromende regen naar Breda Photo daar hebben 
we een beetje inspiratie opgedaan en de fotograaf van Nomad land ontmoet en gesproken. Zij zijn 
heel Europa door geweest en hebben hele mooie foto´s gemaakt. Wij hebben ook iets leuks 
gemaakt. We begonnen met het verzamelen van plastic imitaties van de natuur. De volgende les 
zijn we naar het Valkenberg park geweest. En hebben we de nepspullen in een soort van echte 
spullen veranderd. Bijvoorbeeld: Een vlinder (nep vlinder) laten vliegen een beetje op een gekke 
manier. Het was met een haar van Janneke, want een haar zie je niet op een foto en zo hebben 
we een foto daarvan gemaakt. We hebben best wel veel foto's gemaakt ook met zo´n kip wat 
eigenlijk een hondenspeeltje was. We hebben mooie foto's kunnen maken bij het water 
tappunt.Bij het station mochten we nog de tentoonstelling in van het festival. In de laatste lessen 
hebben we collages gemaakt die een verhaal vertellen met de humor vanuit onze foto's. Hier vind 
je onze  fotografie.  
 

 

 

 
Telefoons 
Tegenwoordig heeft iedere klas een telefoonhouder in de tussenruimte staan.  
We hebben schoolregels afgesproken over mobieltjes/smartwatches om de veiligheid van de 
mobieltjes, het telefoongebruik en de wet op privacy te waarborgen.  
In de ochtend leveren de kinderen de mobieltjes in. De mobieltjes worden opgeborgen in de 
telefoonhouder. De kinderen mogen de mobieltjes gebruiken voor 
school educatieve doeleinden met toestemming van de leerkrachten.  
Aan het eind van de schooldag kan de leerling zijn/haar mobieltje weer 
meenemen naar huis.  
Tegenwoordig hebben smartwatches bijna dezelfde functies als 
mobieltjes dus daar gelden dezelfde regels voor.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tuinwerkdag 
Afgelopen zaterdag is er weer hard gewerkt om de beide schoolpleinen op te knappen. Hieronder een kleine 
impressie. 
Wij willen iedereen die heeft meegeholpen heel erg bedanken voor hun inzet.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


