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Beste ouders en leerlingen, 

 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van nieuwtjes en geven 

we een herinnering m.b.t. activiteiten die op onze kalender staan. Onze nieuwsbrief 

verschijnt iedere twee weken. 

 

Ook dit jaar heeft de Spoorzoeker weer een aantal stagiaires, ze stellen zich 

hieronder aan u voor: 

 

Juf Amber: 

Mijn naam is Amber Voogt. Ik ben 18 jaar oud en zit nu in het tweede jaar van de 

PABO. Momenteel loop ik stage in groep 7B bij juf Charlotte. In de mei- en 

zomervakanties en af en toe in de weekenden ben ik te vinden op Camping de 

Watertoren, waar ik al 3 jaar als serveerster aan het werk ben. Ik ben erg blij dat ik 

op deze school van alle leerkrachten en leerlingen mag leren om zo mijn eigen stijl 

als leerkracht te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 



 

Meester Esper: 

Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Esper (zonder J), 19 jaar, en sinds kort 

ben ik stagiaire van de geweldige groep 3B. Als eerstejaars PABO student is de 

leraren wereld compleet nieuw en zal ik veel nieuwe en hoge hordes tegenkomen op 

mijn pad naar meester Esper. Dit gaat mij natuurlijk niet tegenhouden en zal ik, 

samen met juffrouw Marcia, deze hordes overwinnen en mijn droom laten uitkomen.  

 

Juf Michelle: 

Ik ben Michelle Schilder, 26 jaar oud en eerstejaars studente PABO. 
Ik ben dit schooljaar begonnen als stagiaire in groep 7A. Ik ben pas met de PABO 

begonnen omdat ik een carrière switch ga maken van de zorg naar het onderwijs. Ik 

hoop op basisschool de Spoorzoeker veel te kunnen leren en plezier te hebben in 

het vak. 

In mijn vrije tijd ben ik een actief lid binnen scouting St. Willibrord, houd ik van lezen 

en puzzelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Fabiënne: 

Mijn naam is Fabiënne Tummers, 20 jaar oud en afkomstig uit Vijlen, waar ik met 

mijn ouders woon. Ik bent tweedejaars PABO studente en momenteel loop ik deze 

stage in groep 1-2a. Ik vind het belangrijk dat kinderen op school respect voor elkaar 

hebben en zichzelf kunnen zijn. In mijn vrije tijd houd ik van voetballen, lezen en 

gitaar spelen en hiernaast ben ik ook scheidsrechter in het jeugdvoetbal. 

 



 

 

Juf Floor 

Mijn naam is Floor Reijntjens en ik ben 24 jaar oud. Momenteel zit ik in het laatste 

jaar van de verkorte deeltijd opleiding van de Pabo. Met enthousiasme breng ik de 

geleerde theorie op basisschool de Spoorzoeker in de praktijk. Ook dit jaar hoop ik 

veel te leren en er samen met de kinderen een leuk jaar van te maken! Verder ben ik 

in mijn vrije tijd graag sportief bezig en houd ik van reizen. Ik loop stage in groep 1-

2C. 

 
 

___________________________________________________________________ 

Luizen 

Op maandag 21 oktober is er weer luizencontrole.  

Let op: als er een bericht over luizen in de groep van uw kind wordt geplaatst; zetten 

wij dit in de Schoolapp, bij “Klasboek”. Kijk hier regelmatig eens op voor berichten 

mbt de groep van uw kind. 

 

Jassen, dassen, mutsen en tassen!!! 

Als al onze leerlingen naar huis zijn, met hun jas aan, hangen er bij ons nog heel 

veel jassen, dassen, mutsen en tassen aan de kapstok! Wilt u uw kind, of eventueel 

samen met uw kind eens (laten) kijken wat er aan onze kapstokken hangt? We gaan 

na de herfstvakantie een opruiming houden en dan zullen alle spullen naar een goed 

doel gaan. Graag even kijken dus! 

 

Nieuwe website!!! 

Onze school heeft een nieuwe website! Kijk eens op https://bsdespoorzoeker.nl 

De website is gekoppeld aan de Schoolapp en dus steeds up to date. De 

activiteitenkalender, het jaarplan, schoolplan en de schoolgids zijn hier ook te vinden. 

 



 

 

Staking basisonderwijs 

Zoals u wellicht al heeft gelezen of gehoord, is er voor 6 november a.s. een 

landelijke staking aangekondigd voor het primair en voortgezet onderwijs. Movare 

ondersteunt deze actie en stelt alle medewerkers in staat om deel te nemen aan 

deze actie. Dit betekent dat onze school is gesloten is op 6 november a.s. 

Op 16 oktober a.s. vindt er nog een gesprek plaats tussen de bonden, premier Mark 

Rutte en minister Arie Slob. Het resultaat van dit gesprek kan er toe leiden dat de 

staking op 6 november a.s. niet doorgaat. Uiteraard zullen we jullie hierover 

informeren. 

Voor nu vragen we jullie alvast rekening te houden met het feit dat er geen school is 

op 6 november a.s.. 

 

Oortjes 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al vermeldden, werken de kinderen van de 

groepen 4 t/m 8 inmiddels met Chromebooks. Deze worden vooralsnog in eerste 

instantie gebruikt bij rekenen. Alle kinderen hebben ook een setje oortjes gekregen. 

Als deze kwijt raken of kapot zijn, dienen de leerlingen zelf voor nieuwe oortjes te 

zorgen. Ze zijn ook bij ons verkrijgbaar voor € 1,- per setje. 

 

Wij zoeken overblijfouders 

Heeft u interesse om het team van overblijfouders te komen versterken? Wij zoeken 

nog ouders die ons bij het overblijven een handje willen helpen. Hier staat een 

vergoeding tegenover. Meer weten? Bel met Belinda Hornung: 06-22147187. 

 

Save the date…… 

Op zaterdagmiddag 26 oktober wordt weer de Viva la Vida Run in Kerkrade 

gehouden. Doet uw kind al mee? Inschrijven kan tot 22 oktober a.s. Informatie is al 

aan uw kind verstrekt. 

 

 



 

Herfstvakantie!!!  

 

 

Van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober gaan we genieten van 

de herfstvakantie! We zien iedereen graag weer terug op maandag 21 oktober! 

 

Met vriendelijke groet,  

Team basisschool de Spoorzoeker 

 

 

 

 

 


