
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Vrijdag 10 juni: Sportdag BB (groepen 6, 7, 8) 
- V.a. maandag 13 juni: LOVS-toetsen groepen 2 t/m 7 
- Dinsdag 14 juni: Kleuterfeest (vanaf 10.00 uur) + MR 
- Woensdag 15 juni: Spreekuur CJG 
- Maandag 20 t/m vrijdag 24 juni: Onderwijsweek personeel KBS De Zandberg. Alle kinderen zijn vrij! 
- Woensdag 29 juni: Spreekuur CJG 
- Vanaf maandag 4 juli: RT-vrije weken 
- Donderdag 7 juli: Leerlingenraad + 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 + oudermeedenksessies 
- Maandag 11 juli: Kennismaking nieuwe leerkracht(en) 
- Dinsdag 12 juli: 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 + oudermeedenksessies 
- Woensdag 13 juli: Spreekuur CJG + OR 

 

 
KBS De Zandberg 2017 – 2021 
Bent u nieuwsgierig en/of draagt u bij aan ons schoolplan? 
 
Op donderdag 7 juli en dinsdag 12 juli staan de 10-minuten gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 in de 
jaarplanning. Tijdens deze avonden willen we u, als betrokken ouder, óók graag uitnodigen voor het bezoeken 
van een van de vier oudermeedenksessies. Als team hebben wij de afgelopen weken, zoals eerder al aan u 
aangegeven in de Courant, uitgebreide SWOT-analyses (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) gedaan en 
hebben we verder doorgepakt over de onderwijsinrichting van onze school. 
Nu is het moment om dit met u te delen en het plan te versterken met uw input! 
Op beide avonden zijn er twee werksessies. De eerste start om 18.45 uur en de tweede om 20.00 uur. U kunt 
vrij aansluiten op één van deze vier momenten op 7 of 12 juli. De inhoud en workflow is dus in elke sessie 
gelijk, de opbrengst kan vanzelfsprekend verschillen…… 
We hopen u graag te ontmoeten! 
 
Zandberg App 
Eén van de mogelijkheden van deze app is het ontvangen van pushberichten vanuit school; dat hebben we 
inmiddels een aantal keer gedaan (bij het schoolreisje van de  groepen 6 & 7 en bij de avondvierdaagse). 
Wanneer u de app heeft ingesteld op het ontvangen van pushberichten krijgt u een melding op uw 
telefoonscherm. Echter, na één handeling op uw smartphone is deze melding ook weer verdwenen. U kunt 
deze altijd terug vinden in de app: als u de app opent ziet u links bovenin een radartje. Als u daar op drukt ziet 
u een venster ‘Meldingen’. Daar staan alle verzonden pushmeldingen. 
 
Bijna zomervakantie…..Transavia, KLM, Ryanair staan voor veel gezinnen klaar! 
Elk moment van de dag vertrekken er vanaf verschillende luchthavens allerlei vliegtuigen naar diverse 
bestemmingen op de wereld. Een hectiek, organisatie, geregel voor heel veel mensen. En sluit de gate, gaat  
het taxiën beginnen en vertrekt het vliegtuig richting de startbaan is ‘te laat’ komen hier géén optie! 
Twee momenten op een dag vertrekken vanaf verschillende huizen in Breda allerlei mensen naar één 
bestemming; KBS De Zandberg. Een hectiek, organisatie, geregel voor velen. En gaat de bel om 08.35 uur en 
13.05 uur, sluit de deur om 08.45 en 13.15, start het groepsproces en het leren, dan is de schooldag begonnen 
en is ‘te laat’ komen eigenlijk géén optie! 
Het leren op tijd komen is gewoon belangrijk!  

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
9 juni 2016 

Jaargang 1 – Nummer 3 
 
 

Volgende edities: 
  14 juli 
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Tevredenheidsonderzoek ‘welbevinden’ KBS De Zandberg, afgenomen in groepen 6, 7 en 8    
Vóór de meivakantie is in de groepen 6, 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek ‘welbevinden op KBS De 
Zandberg’ afgenomen. Dit wordt landelijk uitgezet op alle bassischolen in Nederland en is terug te vinden op 
www.scholenopdekaart.nl . Op deze site kunt u overigens meer schoolzaken terugvinden en vergelijken. 
 
De vragenlijst is door 277 leerlingen ingevuld en met een eindscore van 8,0 mogen we tevreden zijn over de 
opbrengst. Hieronder vindt u de sub cijfers op de gestelde vragen:  
 
De sfeer op KBS De Zandberg  
Hoe graag ga je naar school?      6,9 
Hoe veilig voel je je op school?      8,6 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?    8,0 
Heb je het naar je zin in de groep?     8,4 
Hoe tevreden ben je over de omgang met de medeleerlingen?  7,9 
 
De lessen op KBS De Zandberg  
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?     7,9 
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?  8,0 
Hoe duidelijk vertelt je juf/meester wat je goed of fout gedaan hebt?  7,9 
Hoe goed helpt je juf/meester je als dat nodig is?   8,3 
 
Rapportcijfer voor KBS De Zandberg  
Welk rapportcijfer geef je de school?     7,9 
 
 

 
Sponsorloop een succes in plezier en opbrengst! 
Vrijdag 27 mei troffen we vanaf 09.00 uur elke 20 minuten nieuwe groepen aan bij de start van de 
sponsorloop. En elke groep heeft zich super fanatiek ingezet om straks één van hun dromen voor het nieuwe 
schoolplein te kunnen realiseren. 
 
We hebben met deze sponsorloop duidelijk geen ‘goede doelen’ loop voor ogen gehad. Kinderen hebben 
grote dromen, mooi! Moeten we vooral zo houden. We hebben de kinderen uitgelegd dat het realiseren van 
dromen ook grenzen kent, ook financieel gezien. De gondoletta's van de Efteling, één van hun dromen, kan 
vanzelfsprekend niet worden gerealiseerd. Een pannaveldje of een chillhoek, ook om hun dromenlijstje, zijn 
niet noodzakelijk op een schoolplein en valt dus onder ‘extra’. 
En hiervoor hebben de kinderen gelopen! Er is een uiteindelijk een bedrag opgehaald van € 14.718,31. 
Dit betekent dat het op nummer 1 staande pannaveldje er gaat komen, daarnaast kunnen we van het 
restantbedrag zorgen dat de klimpalen en huppelpalissaden gerealiseerd kunnen gaan worden. We willen 
ieder ontzettend bedanken voor de hulp tijdens de sponsorloop en de support langs het parcours. En tot slot 
iedere sponsor voor het doneren van ’n bedrag, dat bijdraagt aan een mogelijk droomplein waar het leren 
verder kan plaatsvinden! 
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Kleuterfeest 
Volgende week dinsdag 14 juni is het kleuterfeest! Vanaf 8.00 uur wordt het kleuterplein versierd en opgebouwd, 
zodat we er weer een spetterend feest van kunnen maken. Op deze dag spelen de andere kinderen op de andere 
pleindelen. Dus graag aandacht dat het kleuterplein de gehele dag bedoeld is voor het feest van de kleuters! 
 

Avond’4’daagse werden er door het slechte weer op maandag 3! 
Het festijn avondvierdaagse is door een goede organisatie van ouders wederom vlekkeloos en strak verlopen. 
Het is een hele organisatie om méér dan 600 leerlingen van KBS De Zandberg deel te laten nemen aan deze 
wandeltocht. Aan alles werd gedacht en natuurlijk ook aan de medailles op de slotavond. Jammer dat de 
maandag niet is doorgegaan vanwege de slechte weersomstandigheden, echter zeker wel verstandig! Fijn dat 
we ieder via App (pushbericht) en/of mail tijdig hierover hebben kunnen informeren. 
Een bijzonder dank je wel gaat uit naar de ouders die de organisatie op zich hebben genomen!  
 
 

Commissienieuws 
 

Gezocht voor schooljaar 2016-2017: leden voor de kerstcommissie. 
Geef je nu op bij de secretaris van de Ouderraad: chantal@settels.com 

 
 

Redactie: Anne Flore, Juul, Linne en Eef (groep 7KM) 
 
De redactie heeft de afgelopen weken de tijd in andere schoolzaken gestoken. 
In juli zullen zij weer iets van zich laten horen! 
 

Met een korreltje zand  
- Steppen en ‘loop’fietsjes graag parkeren bij de ingang van de school. Er lopen veel kinderen, en bij de 

groepen 1/2 ook ouders, door de gang bij de start van de schooldag. Het is onhandig als hier ook nog 
steppende kinderen tussendoor gaan. 

- Er staat een mooie witte kast bij de hoofdingang met allerlei gevonden voorwerpen. Het is nu 9 juni 
en de kast is flink gevuld in negen dagen! Wie mist er iets? Tassen, jassen, broodtrommels, etc.! 

- Maud Verwimp uit klas 7PS heeft de talentenwedstrijd ‘jouw slimste idee 2016’ in de wacht gesleept. 
Zij ontwierp de afvalbank, want volgens Maud is afval, net als geld, erg waardevol. Proficiat Maud! 

 

nieuws  
 

Breda Actief: www.breda-actief.nl/juni-tennismaand  

CJG Breda: http://www.cjgbreda.nl/over-cjg/publieksvoorlichting/themas-scholen/scheiden  

Stichting Zomerkampen Breda (Zoka): www.zomerkampenbreda.nl  
 

Spreuk van de maand juni 
Volg je hart, want dat klopt! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1ouy8JzLAhXEQZoKHZp5BCsQjRwIBw&url=http://www.kbszandberg.nl/&psig=AFQjCNHtJtkNnmf_HkdPCsms-rRBY_f1yw&ust=1456832031763272
mailto:chantal@settels.com
http://www.breda-actief.nl/juni-tennismaand
http://www.cjgbreda.nl/over-cjg/publieksvoorlichting/themas-scholen/scheiden
http://www.zomerkampenbreda.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwvKzm-bLAhWJDxoKHU2_CDkQjRwIBw&url=http://www.hetzwembad.nl/het-zwembad-doet-een-oproep/megafoon2-2&bvm=bv.117868183,d.d2s&psig=AFQjCNEZv1YfhXUGO0MtCIQbJxce_c8_SA&ust=1459351801340805
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN7aWtyu3LAhVIqA4KHdaKC-4QjRwIBw&url=http://desprankel.blogspot.com/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNEUs0NimmUB3XJHAxUyEytgrfFPBg&ust=1459604908034829
http://www.dreamstime.com/stock-photos-hand-print-sand-image28671973
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsJnvnubLAhXF0hoKHZehCxsQjRwIBw&url=http://zorgbureauextern.nl/&bvm=bv.117868183,d.d2s&psig=AFQjCNFT7I8c29UE_X963RhsuOLWdotYuw&ust=1459352423760487

