
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF     mei 2016   

Beste	  ouders/verzorgers,	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  vierde	  nieuwsbrief	  van	  het	  schooljaar	  2015-‐2016.	  Deze	  nieuwsbrief	  sturen	  wij	  naar	  alle	  
ouders/verzorgers	  van	  de	  SO	  domein	  (Spoorzoeker	  en	  Wijnberg	  SO).	  Graag	  willen	  wij	  via	  deze	  weg	  
een	  aantal	  zaken	  met	  u	  delen:	  
	  

• Schoolfotograaf	  
	  
Woensdag	  25	  mei	  komt	  de	  schoolfotograaf	  om	  foto’s	  te	  maken	  van	  onze	  leerlingen	  in	  het	  SO.	  
Wanneer	  ouders	  /	  verzorgers	  interesse	  hebben	  om	  de	  foto’s	  	  van	  hun	  kind	  te	  kopen	  kunnen	  ze	  dit	  
doorgeven	  aan	  de	  leerkracht.	  Wilt	  u	  de	  foto’s	  eerst	  bekijken?	  Dan	  kan	  dit	  bij	  de	  leerkracht	  van	  uw	  
kind.	  De	  kosten	  zullen	  10	  euro	  zijn	  en	  zullen	  contant	  betaald	  moeten	  worden.	  
	  

• Terugblik	  op	  een	  geslaagde	  open	  dag	  &	  officiële	  opening	  
	  
Wij	  kijken	  terug	  op	  een	  geslaagde	  open	  dag	  &	  officiële	  opening.	  De	  open	  dag	  was	  20	  februari,	  de	  
opkomst	  was	  hoog.	  Veel	  mensen	  hebben	  met	  de	  bergpas	  KEC	  de	  Donderberg	  bezocht.	  De	  officiële	  
opening	  was	  woensdag	  11	  mei.	  Erg	  leuk	  dat	  er	  een	  heleboel	  ouders	  samen	  met	  ons	  zijn	  komen	  
ontbijten.	  Er	  waren	  veel	  verschillende	  activiteiten	  te	  doen	  de	  rest	  van	  de	  ochtend:	  koken,	  knutselen,	  
judo,	  clown	  act,	  ervaringsleren,	  schminken,	  circus-‐activiteiten	  etc.	  Daarna	  hebben	  we	  gezamenlijk	  in	  
de	  aula	  afgesloten	  met	  optredens.	  
	  
“ Tijdens de opening van het KEC hebben we een lekker ontbijt gehad. Je mocht zelf  
kiezen wat je at. Ouders kwamen op bezoek tijdens het eten. Na het eten gingen we 
knutselen het was super leuk in magazines te knippen. Na het knutselen gingen we 
net als circus mensen: jongleren, kleine fietsjes berijden, met diabolo’s spelen en op 
een bal lopen. Na het circus gingen we koken: we hadden fruit spiesjes, gevulde 
komkommer en gevulde tomaten. Het was heerlijk! Na het koken waren er optredens 
van grote en kleine kinderen en toen mochten we nog op de ipad’s en lezen. Daarna 
gingen we naar huis het was weer een leuke dag op school.” 	  

Geschreven door Ivo & Diego. 

“Het was een leuke dag. Er was een dikzak pak en een storm baan en een knutsel 
tafel en we zij met Per naar het gras veld ge weesd en onbeeten met de heele klas 
en vaders en moeders waaren der ok bij.” 

Geschreven door Winston.           

Op	  de	  volgende	  bladzijde	  volgt	  een	  korte	  impressie…	  
	  
	  	  	  	  	  	  



	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Oproep	  nieuwe	  leden	  voor	  de	  ouderwerkgroep	  &	  kriebelteam	  
	  
Hallo	  ouders	  /	  verzorgers	  wij	  zijn	  dringend	  op	  zoek	  naar	  enthousiaste	  ouders	  /	  verzorgers	  die	  zin	  en	  
tijd	  hebben	  om	  de	  ouderwerkgroep	  en/of	  het	  kriebelteam	  te	  komen	  versterken!	  	  
Het	  kriebelteam	  is	  een	  groepje	  ouders	  wat	  na	  elke	  vakantie	  op	  woensdag	  in	  de	  ochtend	  alle	  
kinderen	  van	  het	  SO	  domein	  controleert	  op	  hoofdluis.	  
De	  ouderwergroep	  is	  een	  groepje	  ouders	  wat	  helpt	  bij	  voorbereidingen	  van	  vieringen	  (versieren,	  
boodschappen,	  spullen	  klaarzetten),	  sportdagen	  etc.	  	  
Wie	  denkt….dat	  lijkt	  me	  wel	  wat!	  Of	  wie	  meer	  informatie	  wil….	  	  
Mail	  naar	  de	  leerkracht	  van	  uw	  kind,	  dan	  nemen	  wij	  contact	  met	  u	  op!	  
	  

• Moestuin	  
	  
Met	  trots	  presenteren	  wij	  onze	  KEC	  de	  Donderberg	  moestuin.	  Meester	  Tom	  &	  Juf	  Josje	  zijn	  actief	  
aan	  de	  slag	  gegaan	  samen	  met	  onze	  kinderen	  om	  een	  echte	  moestuin	  te	  creeren.	  Met	  wat	  hulp	  van	  
buitenaf,	  de	  moestuintjes	  (van	  een	  voor	  ons	  allen	  bekende	  supermarkt),	  krijgt	  het	  steeds	  meer	  
vorm.	  Inmiddels	  is	  het	  een	  project	  voor	  het	  hele	  KEC,	  want	  ook	  het	  VSO	  en	  de	  groepen	  werken	  mee.	  
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• Koningsspelen	  op	  KEC	  de	  Donderberg	  
	  
Vrijdag	  22	  april	  j.l.	  waren	  de	  Koningspelen	  op	  KEC	  De	  Donderberg.	  Er	  moesten	  verschillende	  sport	  –
en	  bewegingspellen	  worden	  gedaan.	  Elke	  klas	  ging	  om	  de	  beurt	  een	  activiteit	  doen.	  In	  de	  gymzaal	  
was	  een	  stormbaan	  opgebouwd.	  Hier	  moesten	  de	  leerlingen	  rennen,	  duiken,	  slalommen,	  allemaal	  
oefeningen	  waarbij	  ze	  konden	  laten	  zien	  hoe	  handig	  ze	  al	  zijn.	  Het	  was	  wel	  te	  zien	  dat	  er	  veel	  
leerlingen	  tussen	  zitten	  die	  snel	  en	  behendig	  zijn.	  Er	  was	  een	  onderdeel	  Sumoworstelen.	  De	  
leerlingen	  werden	  in	  een	  sumoworstelpak	  gehesen	  en	  mochten	  elkaar	  proberen	  om	  te	  duwen.	  De	  
leerlingen	  vonden	  dit	  prachtig!	  Tijdens	  het	  spelletje	  Twister	  werd	  de	  lenigheid	  getest.	  De	  raarste	  
houdingen	  werden	  super	  uitgevoerd.	  Buiten	  was	  een	  fietsparcours	  uitgezet.	  En	  tijdens	  de	  
sprintwedstrijden	  konden	  de	  leerlingen	  laten	  zien	  wie	  de	  snelste	  van	  school	  was.	  Het	  ging	  zo	  snel,	  
dat	  we	  niet	  weten	  wie	  uiteindelijk	  de	  snelste	  leerling	  van	  school	  is	  geworden?	  Buiten	  op	  het	  
voetbalveldje	  konden	  de	  leerlingen	  laten	  zien	  hoe	  goed	  ze	  penalty’s	  konden	  schieten	  met	  
voetballen.	  Ronaldo	  en	  Messi	  kunnen	  hier	  nog	  iets	  van	  leren.	  	  
	  
Het	  belangrijkste	  van	  deze	  dag	  was	  dat	  de	  leerlingen	  plezier	  hadden.	  En	  dat	  hebben	  ze	  gehad.	  Alle	  
leerlingen	  hebben	  hard	  gewerkt	  en	  zich	  super	  ingezet!	  Dank	  jullie	  wel	  hier	  voor.	  	  
	  
Meester	  Naard	  (sportdocent)    
 

         
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

• Koffie-‐ochtend	  
	  

We	  hebben	  inmiddels	  weer	  twee	  koffie-‐ochtenden	  gehad.	  De	  onderwerpen	  van	  deze	  koffie-‐
ochtenden	  gingen	  over:	  ruzies	  tussen	  kinderen,	  spelen	  zonder	  pc/tablet	  &	  sport.	  Het	  waren	  twee	  
zinvolle	  bijeenkomsten	  waarbij	  we	  gasten	  hadden	  uit	  zorg	  (binnen	  het	  KEC)	  en	  vanuit	  de	  gemeente.	  
De	  laatste	  twee	  koffie-‐ochtenden	  vinden	  plaats	  op	  vrijdag	  27-‐05-‐2016	  &	  24-‐06-‐2016	  van	  9.00	  uur	  –	  
10.00	  uur.	  	  



	  
• Leerlingenraad	  

	  
De	  kinderen	  uit	  de	  leerlingenraad	  hebben	  
al	  een	  heel	  aantal	  vergaderingen	  gehad	  
dit	  schooljaar	  in	  de	  vergaderruimtes	  
op	  de	  eerste	  verdieping	  in	  het	  KEC.	  	  
Zo	  hebben	  we	  samen	  afspraken	  gemaakt	  	  
over	  de	  pauze.	  Ook	  hebben	  ze	  een	  interview	  	  
gehad	  voor	  een	  onderzoek	  dat	  ging	  over	  	  
weglopen.	  Samen	  hebben	  we	  afspraken	  	  
gemaakt	  voor	  de	  gang	  en	  hier	  hebben	  de	  	  
juffen	  en	  meesters	  een	  tekening	  van	  	  
gemaakt	  (zie	  foto).	  De	  kinderen	  uit	  de	  	  
leerlingenraad	  koppelen	  dit	  terug	  naar	  de	  	  
kinderen	  uit	  hun	  eigen	  klas.	  Er	  zullen	  dit	  	  
schooljaar	  nog	  twee	  vergaderingen	  zijn.	  
	  
	  
	  

• Brengen	  en	  halen	  van	  uw	  kind	  
	  
We	  willen	  alle	  ouder/verzorgers	  vragen	  om	  bij	  het	  brengen	  en	  halen	  van	  uw	  kind	  buiten	  te	  blijven.	  
Dit	  zorgt	  voor	  meer	  rust	  bij	  de	  binnenkomst	  van	  de	  kinderen	  en	  het	  verlaten	  van	  de	  school.	  Zeker	  
omdat	  we	  ook	  te	  maken	  hebben	  met	  verschillende	  schooltijden.	  Natuurlijk	  kan	  het	  wel	  eens	  zijn	  dat	  
u	  dringend	  de	  leerkracht	  wilt	  spreken,	  dit	  mag	  natuurlijk	  wel.	  In	  andere	  gevallen	  willen	  we	  u	  vragen	  
om	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  mail	  of	  contactschrift.	  	  
	  

• Studiedag	  	  
	  
Woensdag	  	  15	  juni	  2016	  &	  vrijdag	  1	  juli	  2016	  hebben	  de	  leerkrachten	  van	  de	  Spoorzoeker	  een	  
studiedag,	  let	  op	  de	  leerlingen	  van	  de	  Spoorzoeker	  hebben	  dan	  vrij!	  
Maandag	  27	  juni	  2016	  hebben	  de	  leerkrachten	  van	  de	  Wijnberg	  een	  studiedag,	  let	  op	  de	  leerlingen	  
van	  de	  Wijnberg	  hebben	  dan	  vrij!	  
De	  studiedagen	  van	  dit	  schooljaar	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website	  (www.spoorzoekerroermond.nl	  
kalender	  &	  www.dewijnberg.nl	  schoolgids).	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Alle	  medewerkers	  van	  het	  SO	  domein	  KEC	  de	  Donderberg	  


