
 
 

7 november 2022 

 

 
7 november  Belcrum herdenking 
7 november  OV overleg 
9 november  Bosdag groep 1-2 
12 november  Open dag VO 
21 november  Week van de zichtbaarheid 
21 november  MR overleg 
22 november  Studiedag (leerlingen vrij) 
24 november  Raad van Leerlingen overleg 
 
 

 
7 november  Lotte (10) 
8 november  Olivier (9) 
9 november  Ikra (7) 
10 november  Nathan (6) 
10 november  Lena (7) 
10 november  Philou (7) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corona 
Wanneer uw kind klachten heeft die passen bij corona dan adviseren wij u om een (zelf)test af te 
nemen. (Testen kunt u altijd aanvragen bij onze administratief medewerker). 
Heeft uw kind een positieve testuitslag dan gaat het 5 dagen in quarantaine (testdag is dag 0). Na 
de 5e dag mag uw kind weer naar school mits hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 
Tijdens de quarantaine periode verzorgen wij geen online onderwijs. Wel is het eventueel mogelijk 
om werkboekjes op te halen. Hiervoor neemt u contact op met de eigen leerkracht. 
 
Wanneer uw kind positief is dan ontvangen wij graag een mail naar: 
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl met de volgende gegevens: 

• Naam leerling 

• Groep 

• Datum wanneer de klachten zijn begonnen 

• Datum positieve test 

• Welke klachten er zijn 

• Datum laatste schooldag 
 
 
Vrijwilligers TSO gezocht 
Het team van Kober, Open-Up! en vrijwilligers die de tussenschoolseopvang (TSO) verzorgen zijn 
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name tijdens de shift van de kleutergroepen van 
12.00-12.30 uur is er op dit moment een tekort.  
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van € 4,50 per uur. 
Lijkt het u, of iemand in uw omgeving, leuk om ons team te komen versterken, neem dan contact 
met ons op. Dit kan per mail: kbsdespoorzoeker_info@inos.nl of telefonisch: 076-5710964. 
 
Legging van Stolpersteine in Leeuwerikstraat en Merelstraat   
Zoals wij in de Weekinfo van vorige week al hebben aangekondigd, zijn vandaag een aantal 
Stolpersteine (struikelstenen) gelegd voor de huizen Leeuwerikstraat 80 en Merelstraat 29. 
Het was een indrukwekkende plechtigheid. 
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Graag willen wij ook onderstaande gedichten, gemaakt door Aaf en Lina met u delen: 
 
Er was oorlog 
Het was erg voor de joden 
Er vielen veel doden 
Er wordt hard gevochten 
Maar ook de andere mensen hebben het zwaar 
Want er was nog altijd gevaar 
De oorlog was, is en blijft nog altijd een hele nare gebeurtenis 
Het was voor iedereen vervelend 
Het gevoel dat je alleen bent 
Er vallen bommen 
De straten worden niet meer verlicht door lampen 
Maar mensen moesten naar kampen 
 
Door Aaf 

 
 
Joden 
Je was Joods en werd mishandeld 
Bij het horen van dat word ik verdrietig 
Ik kan mij het niet voorstellen 
Hoe zou het zijn in die tijd? 
Ik vraag me af of ik het wel wil weten 
Er zit een brok in mijn keel als ik eraan denk 
Waren ze bang, boos of verdrietig? 
Het is gewoon zo oneerlijk 
Mensen die vochten voor hun levens 
Het is een groot verlies 
 
Door Lina 

 
 
 



 
 

Apps en websites 
Hieronder nog eens op een rijtje waar u de verschillende gegevens van uw kind kunt inzien. 
Wij willen alle ouders/verzorgers die de oude Spoorzoeker app nog op hun telefoon hebben staan, 
vragen deze te verwijderen omdat de app niet langer gebruikt/onderhouden wordt. Wij ontvangen 
namelijk nog steeds ziekmeldingen en verlofaanvragen via deze app. 
 

• Website: www.spoorzoekerbreda.nl. Hier vindt u algemene informatie over onze school. Ook 
kunt u hier de schoolgids en de jaarkalender downloaden. 
 

• Parro: Dit is een app die u kunt downloaden via de appstore. Hier kunt u de gebeurtenissen in 
de groep van uw kind volgen, een gesprek starten met de leerkracht, mededelingen lezen, een 
absentiemelding doorgeven en een verzoek voor verlof doen. (Bij het doen van een verzoek 
voor verlof wordt u doorverwezen naar het verlofformulier dat op onze website staat.) 
Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen op het mailadres dat bij de school bekend is het 
verzoek om aan te melden bij Parro. 
 

• Ouderportaal: https://ouders.parnassys.net. Hier kunt u kijken of de contactgegevens, zoals 
deze in onze administratie staan, nog kloppen. Is dat niet het geval dan kunt u hier een 
wijziging doorgeven. De administratief medewerker ontvangt hiervan dan een melding en kan 
de wijziging definitief maken in de administratie. (NB: vaak ontvangen wij een wijziging met 
betrekking tot de noodnummers. Hierbij worden dan de gegevens van de ouders/verzorgers 
doorgegeven. Daar is dit veld echter niet voor bedoeld. Het is bedoel voor extra 
contactpersonen voor het geval wij de ouders/verzorgers niet kunnen bereiken bij een 
noodgeval. De gegevens van ouders/verzorgers staan elders vermeld en zijn (als het goed is 
en u ons goed op de hoogte houd van eventuele wijzigingen) altijd up-to-date. 
Via het ouderportaal kunt u ook de toets gegevens van uw kind bekijken. 
Inloggen bij het ouderportaal doet u met dezelfde gegevens als bij Parro. 
 

• MijnRapportfolio: Er is een app die u kunt downloaden via de appstore of u kunt inloggen via 
de website: https://mijnrapportfolio.nl/. Hier kunt u de rapporten van uw kind bekijken. 
Inloggen doet u met het mailadres dat bij onze school bekend is en vervolgens kunt u zelf een 
wachtwoord aanmaken. 
Let u er wel op dat u de rapporten zelf tijdig veiligstelt door deze te downloaden.  
 

PS: Op de MijnRapportfolio pagina van uw kind zijn gedurende de afgelopen weken een aantal 
items ingevuld. Leuk om hierover met uw kind te praten. U kunt terugvinden wat voor eerste 
indruk uw kind heeft achtergelaten bij de nieuwe leerkracht. Foto's, 'dit ben ik'-tekening en de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan zich de komende periode richten op een doel dat bij hen 
past. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.spoorzoekerbreda.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fouders.parnassys.net%2F&data=05%7C01%7Cpetra.spronk%40inos.nl%7C42155a84f73c41639c8608dabcdb5326%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C638029947422599654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oYtwD3i%2BbgUl2IKcrcqSpsCC2r%2BmpSB5itux2wjU7dM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijnrapportfolio.nl%2F&data=05%7C01%7Cpetra.spronk%40inos.nl%7C42155a84f73c41639c8608dabcdb5326%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C638029947422599654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PAS%2BU4dFirrUNVhpL4UI3kYLG7frGVfo4vOMjYsslSs%3D&reserved=0


 

 

 
 
 
 
 
 


