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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. 

 

 Oudergesprekken 

De oudergesprekken gaan met ingang van 11 november a.s. weer starten. Omdat we 

nog weinig (toets) resultaten hebben zullen onze leerlingen in deze 1e periode geen 

rapport krijgen. De oudergesprekken zullen in het kader staan van de sociaal-

emotionele ontwikkeling onze leerlingen, hoe gaat het met uw zoon of dochter? 

Natuurlijk worden de reeds bekende resultaten besproken indien gewenst. In groep 3 

zal het lezen besproken worden en in groep acht wordt voorgesorteerd op de keuze 

voor het voortgezet onderwijs. Uw kind heeft ook een stamkaart mee naar huis 

gekregen. Wij vragen u om de gegevens daarop te controleren en eventueel aan te 

vullen of te wijzigen. Dit geldt ook voor uw telefoonnummer en mail adres. 

 

Ouder- en leerling enquête 

Na de oudergesprekken (als wij alle mail adressen weer up to date hebben die op de 

stamkaarten staan), zal onze ouder enquête via de mail naar u verstuurd worden. De 

leerlingen krijgen ook een enquête en kunnen deze op school maken. De enquête 

zal afgenomen worden bij de leerlingen vanaf groep 5. 

Uiteraard zullen we de resultaten met u en onze leerlingen bespreken. 

 

Wij zoeken overblijfouders!! 

 

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

dringend ouders die ons bij het overblijven een handje willen helpen. We zijn al blij 

als u 1 keer in de week kunt komen helpen!  Hier staat een vergoeding tegenover. 

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

 



Plan bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte 

Zoals wellicht bij u bekend is, hebben we bijna geen leerkrachten meer die we als 

“extra” hulp in kunnen zetten omdat ze niet gekoppeld zijn aan een groep. Dat 

betekent dat we als team hebben nagedacht over hoe we, als een groepsleerkracht 

onverhoopt ziek wordt, moeten handelen. We hebben hiervoor een stappenplan 

gemaakt. Dit betekent dat we, in geval van ziekte van een groepsleerkracht, per dag 

zullen kijken wie er vanuit de vervangerspool ingezet kan worden. Is daar niemand 

beschikbaar, dan zullen we kijken wie er uit de eigen bezetting mogelijkheden heeft 

om in te vallen. Lukt dat niet, dan zullen we andere interne maatregelen gaan 

nemen, denk dan aan het verdelen van de kinderen over de andere groepen van de 

unit (boven- midden- onderbouw). Pas in laatste instantie zullen we -echt in het 

uiterste geval- u als ouders moeten informeren dat uw kind een dag geen les heeft. 

Dat doen we altijd minimaal 1 dag van te voren en alleen als het echt niet anders 

kan. Wij hopen, en gaan er vanuit als school dat we niet voor deze situatie komen te 

staan. Maar we willen u wel informeren over het feit dat er in geval van overmacht 

wel sprake kan zijn van deze maatregel. We hebben de medezeggenschapsraad 

geïnformeerd over ons plan en zij zijn hiermee akkoord, mits we tijdig ouders 

informeren. Wilt u het plan eens zien? Vraag er dan naar bij uw leerkracht. 

 

Schoolfruit 

Met ingang van 11 november zullen de leerlingen van onze school drie keer in de 

week een portie fruit en/groente krijgen in het kader van EU schoolfruit. Dit is geheel 

gratis. 

 

Jassen, dassen, mutsen en tassen!!! 

De opgeruimde kledingstukken hebben nu ruim een week bij onze conciërge in 

zakken gestaan en zullen naar een goed doel gaan. 

 

Staking basisonderwijs 

We willen u bedanken voor de steun die we mochten ontvangen voor onze 

stakingsdag. Daarnaast willen we u ook bedanken voor het begrip van uw kant, 

doordat de berichtgeving steeds wisselend was, wel of geen staking, was het voor u 

als ouders en verzorgers erg lastig iets te plannen ivm de opvang van uw kind.  

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 


