1 november 2022

1 november
4 november
4 november
5 november
6 november
7 november
7 november
9 november
12 november
21 november
21 november
22 november
24 november

Deze week Luizencontrole
Week van de Mediawijsheid
Nassauwandeling groep 7
Open dag VO
Open dag Michaëlcollege
Belcrum herdenking
OV overleg
Bosdag groep 1-2
Open dag VO
Week van de zichtbaarheid
MR overleg
Studiedag (leerlingen vrij)
Raad van Leerlingen overleg

1 november
1 november
2 november
2 november
3 november
4 november
4 november
4 november
6 november
6 november
6 november

Benthe (9)
Liz (9)
Finn (6)
Kasper (5)
Sjoerd (8)
Taimallah (7)
Klara (9)
Suus (9)
Mile (7)
Bram (8)
Merle (9)

Corona
Zelftesten
Aanstaande donderdag geven wij aan alle leerlingen een zelftest mee. Controleer alstublieft de tas
van uw kind aan het eind van deze dag.
Het is vooralsnog niet nodig om preventief te testen. Dus alleen testen bij klachten.
Het is altijd mogelijk om nieuwe testen aan te vragen. Dit kunt u doen door een mail naar de
administratie te sturen (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl).
Besmettingen
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.

Oproep van de Kerstcommissie
Zoals ieder jaar willen we de leerpleinen van De Spoorzoeker zo kerstig en gezellig mogelijk
versieren. Hiervoor missen wij grote, mooie versieringsobjecten (denk aan: etalage versiering).
Als u denkt dat u ons hiermee kunt helpen, graag een berichtje sturen naar
carien.meeuwisse@inos.nl.

Legging van Stolpersteine in Leeuwerikstraat en Merelstraat
Op maandagochtend 7 november worden tussen 10.00 en 11.00 uur in aanwezigheid van
burgemeester Paul Depla, wethouder Marike de Nobel, initiatiefnemer Gunter Demnig,
genodigden en leerlingen van basisschool De Spoorzoeker voor de huizen Leeuwerikstraat 80 en
Merelstraat 29 in Breda Stolpersteine gelegd. Afgelopen 19 mei is de eerste Stolperstein geplaatst
in de Julianalaan, ter herinnering aan Gerhard van de Rhoer. De komende jaren zullen geleidelijk
aan meer Stolpersteine in Breda worden gelegd.
Stolpersteine staan symbool voor het vasthouden van de herinnering aan wat is gebeurd in de
Tweede Wereldoorlog en om de verhalen van de omgekomen mensen te blijven vertellen.
Stolpersteine
Stolpersteine, of struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een
monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme en over heel Europa verspreid. De
stenen worden aangebracht in het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de
nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd en vermoord. De Stolpersteine in Breda herinneren aan de
vermoorde Joden, en mogelijk andere bevolkingsgroepen zoals de Sinti en Roma, die vanwege hun
afkomst zijn omgebracht.
De Stolpersteine zijn van beton en zijn 10 bij 10 bij 10 centimeter groot. Op de kop zit een messing
plaatje met daarin naam en geboortedatum, de deportatiedatum, en de datum en plaats van
ombrengen van de betreffende persoon.

Bewoners Leeuwerikstraat 80 en Merelstraat 29
Salomon Levie en zijn broer Victor woonden bijna naast elkaar in de Belcrum. Het gezin van
Salomon, zijn vrouw Florettha Walg en kinderen Maurits, Debora en Selma woonde aan de
Leeuwerikstraat op nummer 80, zijn broer Victor met zijn vrouw Henriette van Kloeten en kinderen
Max, Joseph en Sonja aan de Merelstraat 29. De twee broers waren aanvankelijk, net als hun
vader, slager van beroep, later veekoopman. Eind augustus 1942 wordt een grote groep Joodse
inwoners van Breda opgeroepen om zich op 28 augustus te melden bij een verzamelplaats aan de
Oude Vest. Waaronder ook de twee gezinnen Levie. Zij worden diezelfde dag afgevoerd en de
meesten van hen komen binnen een week na aankomst om in Auschwitz in september 1942. De
twee broers, en de oudste zoon van Salomon, Maurits, komen om in 1944 in Midden-Europa.
Het initiatief voor het leggen van Stolpersteine in Breda is genomen door een hiervoor speciaal in
het leven geroepen projectgroep waaraan naast inwoners ook Stadsarchief Breda deelneemt.
Gemeente Breda steunt dit initiatief.
Scholen in de buurt worden betrokken bij het onderhoud en de Stolpersteine zijn onderwerp van
het lesprogramma.
Bredanaars die een bijdrage willen leveren aan het leggen van Stolpersteine in de stad kunnen
contact opnemen via stolpersteine@breda.nl.
Iedereen die bij de plechtigheid op 7 november aanwezig wil zijn, is van harte welkom.

Energiefestival
Aanstaande vrijdag 4 november & zaterdag 5 november is het Energiefestival op het Kasteelplein
in Breda. Vanaf 12.00u tot 17.00u worden er pannenkoeken gebakken voor kinderen en kunnen de
kids zelf hun beslag maken op een speciale shakefiets. Voor meer informatie,
zie https://www.bredadoetmee.nl/energiefestival. Specifieke info of promotie voor het
pannenkoeken bakken is te volgen op Facebook en Instagram via @elementaleco
of @smartcookie.me.

Intocht Sinterklaas in de Biesdonk.
Op zondag 13 november organiseert de Jeugd Centrale Biesdonk de intocht van Sinterklaas. De
Sint wordt onthaald op het hoofdgebouw van de John F. Kennedy basisschool. Om 13.45 uur gaan
de poorten van het hoofdgebouw open voor iedereen. Heb je een mooie tekening gemaakt, dan
mag je die afgeven aan de pieten die op het schoolplein lopen. Zet er wel je naam en leeftijd op.
Voor de mooiste tekening is er nog een klein prijsje.
Om ongeveer 14.15 uur start de Sint zijn intocht door de Biesdonk en ook jij kan hiervan deel
uitmaken. Begeleidt de Sint en zijn pieten door de wijk. Het einde van de optocht is de aula van het
Newmancollege gelegen aan de Vervierstraat 4, waar Sinterklaas met zijn pieten zijn inkomst viert.
Vanaf 15.30 uur is iedereen hier welkom. Voor alle kinderen tot en met 8 jaar brengt de Sint een
cadeautje mee. Entree voor deze middag is € 2,50 per persoon.

Sinterklaasshow Belcrumhuis
4 December komt de Sint met zijn pieten naar het Belcrumhuis in Breda!
Dans en zing jij mee met de pietjes? En natuurlijk na de show nog even
met Sinterklaas op de foto! Koop snel je tickets en zorg dat je dit niet
mist!
De show:
Lila Lees werkt sinds kort in het grote kasteel van Sinterklaas. Ze
heeft een hele belangrijke taak gekregen. Ze mag op het grote boek van
Sinterklaas passen!
Maar dan komen twee vrienden roet in het eten gooien… Wat hebben zij te
maken met de verdwijning van het boek? Pippa Pepper, die al jaren zorgt
voor al het lekkers in het kasteel, en Jumpie, de beste zoeker die er
bestaat, helpen Lila Lees om het boek terug te vinden voordat
Sinterklaas erachter komt!
Kom jij Lila Lees, Jumpie en Pippa Pepper helpen met het zoeken naar het
boek? Koop dan nu vlug je tickets voor de Pepernotenshow en zorg dat jij
er bij bent!
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.funkeymedia.nl%2Fp
epernotenshow&amp;data=05%7C01%7Cpetra.spronk%40inos.nl%7C56943d650b5b40a131e908
dabc0eee99%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C638029069566046379%7C
Unknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI
6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=9z5olPeq0tCQkMlxaLuZoZD9zkwhuV6C38fRKmpkF
30%3D&amp;reserved=0

