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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. 

 

In memoriam 

Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen is op 17 november onze gym meester en 

collega Bas Koppelmans plotseling overleden. Voor leerlingen en collega’s kwam dit 

bericht als een schok. Deze week zijn er op school herdenkingshoekjes gemaakt 

waar de leerlingen tekeningen en briefjes voor meester Bas hebben neergelegd. 

Vaak werd er deze week ook door leerlingen even gepraat over meester Bas bij de 

hoekjes. Uiteraard is er ook aandacht geweest in de groepen voor dit onverwacht 

overlijden.  

 

Kerst actie 

Omdat we het als school belangrijk vinden ook iets te (leren) geven aan mensen die 

het goed kunnen gebruiken, doen we mee aan het inzamelen van houdbare 

levensmiddelen (denk aan een pak rijst, groenten in blik, etc) toiletartikelen en 

andere levensbenodigdheden. In de week van 9 tot en met 15 december zal er op 

diverse plekken in school de mogelijkheid worden geboden om deze spullen af te 

geven. Er worden dan door de stichting Kerstpakketten Parkstad pakketten van 

gemaakt die op 1e Kerstdag gebracht worden naar mensen in Kerkrade, Landgraaf, 

Heerlen en Brunssum, die het goed kunnen gebruiken. Meer informatie volgt na 

Sinterklaas. 

 

Sinterklaas komt naar de Spoorzoeker! 

We hebben op school officiële post gekregen; daarin staat dat Sinterklaas met zijn 

Pieten op 4 december naar de Spoorzoeker komt! Hij wordt om 8.45 uur verwacht. 

U als ouders, verzorgers, opa’s en oma’s bent natuurlijk van harte welkom om te 

komen kijken. Graag wel buiten het hek (omdat alle kinderen op de speelplaats zijn 



en we natuurlijk graag willen dat zij alles goed kunnen zien). Foto’s maken mag, 

echter als er andere kinderen op de foto staan willen wij u verzoeken de foto’s alleen 

voor eigen gebruik te maken en  niet op social media te plaatsen. 

 

Dans- en drama lessen 

Met ingang van 28 november zal er in de groepen 1 en 2 gestart worden met 

wekelijkse dans- en drama lessen. Deze wordt gegeven door een docent van de 

stichting VAZOM. Wilt u meer informatie, vraag dan even bij de juffen van de 

groepen 1 en 2. 

 

Speelplaats 

Op de speelplaats zijn diverse heggetjes weggehaald en hier wordt bestrating 

aangebracht. Het speeltoestel waar al geruime tijd een rood-wit lint omheen gedraaid 

is, is afgekeurd omdat de bodem van de verdieping kapot is. Reden waarom eea 

lang duurt is dat wij een nieuwe verdieping hebben besteld en deze nog onder de 

garantie van het toestel hebben geclaimd. Inmiddels is de nieuwe verdieping 

geleverd en zal het speeltoestel worden gemaakt. 

 

Bericht van de oudervereniging: 

Papier inzamelen  

In de Sint Bernadettestraat, ter hoogte van de oude school, staat een 

papiercontainer.Het geld dat hiermee ingezameld wordt gaat vanaf nu naar de 

oudervereniging en zal volledig besteed worden aan het schoolreisje. 

 

Wil je ons steunen? 

Lever dan je papier in bij deze container. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team basisschool de Spoorzoeker 

 

 


