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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. 

 

Kerst actie 

 

Maar liefst 25 dozen met levensmiddelen, toiletartikelen etc. hebben we kunnen 

doneren aan de Stichting Kerstpakkettenactie Parkstad, dit dankzij jullie gulle gaven!! 

Namens de Stichting: heel hartelijk dank hiervoor!! 

Overblijfkaarten vanaf nu ook per bank te betalen 

De overblijfkaart voor uw kind kunt u vanaf nu ook per bank betalen. Wellicht is het 

voor u niet altijd mogelijk om op donderdag een nieuwe kaart te komen kopen. Ook is 

contante betaling niet voor iedereen even wenselijk. U kunt het overblijfgeld 

overmaken op rekeningnummer:  

NL14 RABO0148429300 t.n.v. Onderwijsstichting Movare, onder vermelding van de 

naam en de groep van uw kind.  

- Volle kaart      (40 X)               € 38,- 
- Halve kaart     (20 X)               € 20,- 
-        Kleine kaart   (10X)                € 10,- 
 

 

 

 



 

Gymlessen 

We hebben een nieuwe gymleerkracht voor de groepen 4 t/m 8! Het is Janneke 

Bloemers en ze zal na de Kerstvakantie starten. Janneke stelt zichzelf hieronder 

voor: 

Even voorstellen…  

 

 
  

Mijn naam is Janneke Bloemers, ik ben 35 jaar.   

Vanaf januari 2020 zal ik werkzaam zijn op basisschool De Spoorzoeker als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast ga ik de verkorte deeltijd Pabo 

opleiding doen. Ik ben in 2006 afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding 

en in 2009 als bewegingswetenschapper. Sindsdien ben ik werkzaam geweest 

in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ik heb heel veel zin 

om weer in het onderwijs aan de slag te gaan.   

Ik ben getrouwd en we wonen samen met onze 2 zoontjes in Mechelen. Mijn 

vrije tijd vul ik graag met lezen, koken en sporten. In de vakantie ga ik er graag 

op uit met de caravan, samen met mijn gezin. 

 

De groepen 1 t/m 3 krijgen 1 keer in de week gym van een vakleerkracht vanuit het 

detacheringsbureau en 1 keer in de week dans/drama van een vakleerkracht vanuit 

de VAZOM.  

Gymkleding 

Wij willen erop wijzen dat onze leerlingen niet altijd hun gymkleding bij zich hebben. 

Wilt u er s.v.p. op letten dat uw kind gymkleding op school heeft als er gymles is? 

Gymkleding tijdens de gymles is verplicht! 

Mondzorg: 

Met ingang van begin volgend kalenderjaar zal aan onze leerlingen van de groepen 4 

t/m 8 gratis mondzorg worden aangeboden. Informatie volgt begin januari. De 

consulten zullen (in onderlinge afspraak met ons) onder schooltijd plaatsvinden. 

Communicatie gaat verder rechtstreeks met u als ouders. Uiteraard is de service van 

mondzorg geheel vrijblijvend.  



 

Save the date: 

❖ Met ingang van maandag 23 december hebben we allemaal Kerstvakantie. De 

school begint weer op maandag 6 januari 2020. 

❖ Op Vrijdag 24 januari hebben is de school gesloten in verband met een 

studiedag van de leerkrachten. 

 

 Het team van de Spoorzoeker  

wenst jullie allemaal hele fijne feestdagen  

en een heel goed 2020!!!!!!!! 

 

 


