
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF     juli 2017   

Beste	ouders/verzorgers,	
	
Voor	u	ligt	de	laatste	nieuwsbrief	van	het	schooljaar	2016-2017.	Graag	willen	wij	via	deze	weg	een	
aantal	zaken	met	u	delen;	terugblikken	op	een	aantal	zaken	en	alvast	vooruitkijken	naar	het	nieuwe	
schooljaar:	
	

• Kennismakings-half-uurtje	
	
Op	donderdag	13	juli	zal	het	kennismakingshalfuurtje	plaatsvinden	van	09.00	–	9.30	uur.	
Alle	leerlingen	gaan	dan	een	half	uurtje	kennismaken	in	hun	nieuwe	groep.	
	
’s	Morgens	zullen	alle	leerlingen	eerst	naar	hun	eigen	klas	gaan.	Om	09:00	uur	gaat	iedereen	naar	de	
nieuwe	klas.	De	(nieuwe)	leerkracht	zal	hier	iets	vertellen	over	zichzelf	en	over	zijn/	haar	klaslokaal.	
Verder	maken	de	leerlingen	kennis	met	de	andere	leerlingen	in	hun	klas.	Ook	eventuele	nieuwe	
leerlingen	zullen	voor	dit	kennismakingsuurtje	uitgenodigd	worden.	Na	dit	half	uur	gaat	iedereen	
weer	terug	naar	de	huidige	klas.	De	kinderen	horen	vrijdag	7	juli	in	welke	groep	ze	komen.	
	

• Voorstelling	geld	van	de	Rabobank		
	
In	mei	heeft	de	Rabobank		ons	een	voorstelling	cadeau	gedaan.		
In	deze	voorstelling	stond	het	thema:	omgaan	geld,	centraal.	Stichting		
Kwadraat	kwam	met	grote	poppen.	In	de	voorstelling	wilde	Okke		
Engel	heel	graag	een	nieuw	Fifa	spel,	daarom	had	hij	geld	uit	de	pot		
van	mama	gepakt.	Toen	mama	erachter	kwam,	moest	Okke	klusjes	gaan	
doen	om	het	geld	terug	te	verdienen.	Dit	is	uiteindelijk	gelukt	en			
mama	was	blij	met	de	oplossing.	De	voorstelling	was	voor	de	kinderen		
van	de	onderbouw	&	middenbouw,	ze	vonden	het	erg	interessant.		
	

				 	
	
	



• Koffie-ochtend	
	
In	de	laatste	koffie-ochtend	hebben	we	het	schooljaar	geëvalueerd	met	de	ouders.	Ook	hebben	we	
een	terugblik	gedaan	op	de	koffie-ochtenden	van	dit	schooljaar.	Hierin	kunnen	we	terugkijken	op	
succesvolle	koffie-ochtenden	waarbij	de	thema’s:	omgaan	met	agressie,	omgaan	met	kinderen	met	
eigen	wil/zelfbepalend	gedrag,	social	media,	aan	bod	zijn	gekomen.	
We	hopen	ook	dat	we	komend	schooljaar	de	koffie-ochtenden	kunnen	blijven	organiseren,	ze	zullen		
net	als	voorgaande	jaren	pas	na	de	herfstvakantie	starten	en	zullen	terug	te	vinden	zijn	op	de	
schoolkalender	op	de	website.	
	

• Schoolreis	(Melvin)	
	
“Het was heel leuk en gezellig in toverland. Het was wel jammer dat de 
wildwaterbaan pas om 12:00 opengingen en de Troy pas om 12:20 open ging en 
eigenlijk ook om 12:00 open moest gaan.Maar de motors gingen lekker snel en geen 
langen wacht rijen. En de Troy ging heel hoog en had een mooi uitzicht. En er was 
ook de wervelwind en was ook heel snel. Bij de wildwaterbaan was de wachtrij maar 
een kwartier. Bij de blitzbaan[de bobslee] was de wachtrij verschillend een kwartier, 
twintig minuten of 25 minuten. Het was niet lang wachten behalve bij de ingang. Dat 
was een 10 minuten. Het eten dat je kon kopen was niet duur maar het ijs was heel 
duur vergeleken met sommige lunchrooms.” 

Geschreven door Melvin en Dylan. 

 

 

 

 

 

 

• Personeel	

Komend	schooljaar	zullen	de	volgende	leerkrachten	voor	de	groepen	staan:		

Juf	Josje:	onderbouw,	juf	Randi:	middenbouw,	juf	Bernice	(wo/do/vrij)	&	juf	Marjon	(ma/di):	
midden/bovenbouw,	meester	Roy	&	juf	Noortje	(op	de	maandagen	dat	meester	Roy	
ouderschapsverlof	heeft):	bovenbouw.	Juf	Marjon	is	onze	nieuwe	collega	die	ons	team	komt	
versterken.	Zij	is	afkomstig	van	de	Latasteschool	en	zal	ook	1	dag	werkzaam	zijn	binnen	het	VSO.	Ook	
zullen	er	komend	schooljaar	in	alle	groepen	stagiaires	werkzaam	zijn.		

• Startgesprekken	

U	ontvangt	in	de	vakantie	een	uitnodiging	voor	het	startgesprek	met	de	(nieuwe)	leerkracht	van	uw	
kind.	Dit	startgesprek	vindt	plaats	aan	het	begin	van	het	nieuwe	schooljaar.	We	verwachten	dat	
ouders	dan	aanwezig	zijn	zodat	we	samen	een	goede	start	kunnen	maken.	De	startgesprekken	
vinden	plaats	op	maandag	28	en	dinsdag	29	augustus.	Vanaf	woensdag	30	augustus	starten	de	
leerlingen.	



	

• Leerlingenraad	

De	laatste	bijeenkomst	van	de	leerlingenraad.																																																																																														
We	hebben	alle	klassenvertegenwoordigers																																																																																												
bedankt	met	een	stukje	ijstaart!																																																																																																																									
Ze	hebben	het	geweldig	gedaan!	Het	resultaat	is																																																																																							
deze	mooie	mindmap	die	we	als	SO	hebben	gemaakt.																																																																																					
Hierin	staat	hoe	de	kinderen	in	het	SO	over	de	pauzes																																																																												
denken:	hoe	vinden	jullie	dat	de	pauzes	gaan,	waar	je																																																																																							
graag	pauze	hebt,	wat	je	graag	doet,	wat	gaat	er	al																																																																																									
goed	en	wat	kan	er	beter.											

• Vakanties	&	studiedagen	schooljaar	2017-2018	

Herfstvakantie	16	t/m	20	oktober	
Studiedag	13	oktober	
Studiedag	6	december	
Kerstvakantie	25	december	t/m	5	januari	
Carnavalsvakantie	12	februari	t/m	16	februari	
Goede	vrijdag		30	maart	
Tweede	Paasdag	2	april	
Koningsdag	27	april	
Meivakantie	30	april	t/m	11	mei	
Tweede	Pinksterdag	21	mei	
Studiedag	22	mei	
Studiedag	22	juni	
Zomervakantie	9	juli	t/m	17	augustus	
	

• Schoolgids	&	schoolkalender	
	
De	schoolgids	en	de	schoolkalender	2017-2018	zullen	zo	snel	mogelijk	in	het	nieuwe	schooljaar	op	
de	website	geplaatst	worden.	www.spoorzoekerroermond.nl,	kijk	ook	eens	op	de	website	
www.kecdedonderberg.nl	.	
	

• Ervaringen	van	ouders	van	schoolverlaters	
	
Twee jaar De Spoorzoeker. Waarin het niet langer ‘dát kind’ was, maar ‘een kind’. Waarin 
we niet langer hoefden te vrezen als de school belde, maar merken dat er een klik met de 
leerkracht is. Waarin we niet langer hoorden ‘we hebben geen idee wat hij kan’, maar ‘het 
gaat heel goed’. 
 
En dan komt het einde in zicht. Dan moet er een nieuwe school gevonden worden. Nu het 
net goed gaat, nu het vertrouwen terug is. Trots dat de vervolgopleiding veel hoger is dan 
het leek te worden, spannend omdat er in dit schoolgebouw geen geschikte plaats meer is. 
De optie van traditioneel regulier onderwijs valt snel af. Maar zou een vernieuwende, op de 
individu gerichte vorm van regulier onderwijs gaan? Er is terughoudendheid, zowel bij De 
Spoorzoeker als de beoogde school. Er is nog de optie van een school met een synthese klas. 
Maar het langzaam instromen in een reguliere klas lijkt toch wat snel te moeten, en wat een 
drukte als de klassen gaan wisselen. Vanuit De Spoorzoeker is er ook twijfel of dit goed past. 



Het puzzelstukje lijkt te gaan passen bij de open dag van De Berkenschutse. Gelijk bij 
terugkomst starten wij de aanmelding en we zijn opgelucht dat we de goede school 
gevonden lijken te hebben. Als dan plotseling het dreigt dat de TLV wellicht niet verstrekt 
zal worden omdat de commissie die daar over gaat van mening is dat niet alle opties 
voldoende onderzocht zijn ontstaat er opnieuw een periode van onzekerheid.Gelukkig 
beseft ook de commissie dat de tijd tot het einde van het schooljaar beperkt is en stemt in 
met een (beperkte) TLV. Het is jammer dat deze hobbels niet eerder zijn voorzien zodat we 
eerder in het schooljaar hadden kunnen beginnen met de zoektocht, zodat iedereen overtuigd 
zou zijn van de keuze. 
 
Maar het resultaat telt, en volgend jaar begint hij aan een nieuw avontuur, samen met een 
vriend die hij op de allereerste dag op De Spoorzoeker ontmoette. 
 
Geschreven door, Maurice (vader van Casper). 
 
 
Wesley Suylen, schoolverlater groep 8 
  
Wij als ouders zijn trots op Wesley en basis school De Spoorzoeker. Wesley heeft er 8 mooie 
school jaren op zitten. We vinden het fijn dat Wesley er de handvatten en de goede 
begeleiding heeft gekregen, wat Wesley nodig had. Dat er altijd een luisterend oor was. We 
vinden het heel goed van Wesley dat hij op zo’n hoog Niveau door gaat naar een nieuwe 
uitdaging V.S.O. Ortolaan. 
  
Iedereen heel erg bedankt met de inzet naar Wesley toe. Hij zal er zeker met 
Plezier en mooie herinnering aan terug denken. BEDANKT!  
 
Geschreven door, Marion (moeder Wesley) 
	

• Bedankt!	
	
Graag	willen	we	deze	nieuwsbrief	afsluiten	met	een	dankwoord	naar	jullie	als	ouders/verzorgers	
namens	het	hele	team!	Het	schooljaar	zit	erop…	Het	was	een	schooljaar	met	vol	met	bevindingen,	
uitdagingen	&	ontwikkelingen.	Bedankt	voor	jullie	betrokkenheid	en	samenwerking.	We	hopen	dan	
ook	dat	we	dit	komend	schooljaar	kunnen	voortzetten.	Tot	volgend	schooljaar….	
	
	

We	wensen	jullie	een	hele	fijne	zomervakantie!!!		

	
	
Met	vriendelijke	groet,	
	
Team	SO	de	Spoorzoeker	(KEC	de	Donderberg).	


