
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Een mooie zomer…..! Hopelijk heeft u kunnen genieten van een prachtige zomervakantie en tijd kunnen invullen 
met elkaar en met de vrienden om u heen. Vanaf maandag mogen we weer beginnen. Als team Dé Zandberg 
hebben we er ontzettend veel zin in en het leek ons goed om u vandaag over enkele startzaken op de hoogte te 
brengen. 
 

Dé Zandberg Courant komt normaliter de 2e donderdag van de maand uit. Omdat het schooljaar vrij laat begint 
ontvangt u de eerste Courant op donderdag 22 september. Vanaf oktober ontvangt u Dé Zandberg Courant weer 
op de 2e donderdag van de maand! 
 

Ik wil u en uw kinderen een mooi schooljaar toewensen. Een jaar waarin de kinderen zelfbewust beleven in een 
omgeving die geborgenheid biedt. Wij vinden dat kinderen eigenaarschap moeten hebben in hun leren, dat ze 
leren onderzoeken, ontwerpen en ontdekken. En dat ze dit doen samen met elkaar en met ons als team. De inzet is 
dat ieder kind weer verder komt in zijn eigen groei en dat de kinderen met plezier naar school komen. En hier 
zullen we als team Dé Zandberg elke dag ontzettend ons best voor doen. 
 

Hans Staps, directeur KBS De Zandberg 
 

Enkele startzaken……… 
Personele wijzigingen 
Net voor de vakantie heeft meneer Marcel aangegeven onze school te gaan verlaten. Ín de zomervakantie hebben 
wij al sollicitatiegesprekken gevoerd om het schooljaar, indien haalbaar, met de nieuwe leerkrachten voor groep 
6’M’ te kunnen starten. En dit is gelukt! Wij zijn erg blij met het benoemen van juffrouw Pavli (Ma/Di in de klas) en 
juffrouw Manon (Wo/Do/Vr in de klas). Het eerder delen van deze informatie met u, lag niet binnen onze 
mogelijkheden. De kinderen van groep 6’M’ zitten vanaf maandag dus in groep 6PM. 
Meneer Sjors zal één dag in de week ingezet worden voor Zandberg Codekids, waarin leren programmeren op de 
agenda staat. Dit betekent dat deze groep 8 op donderdag meneer Kees voor de klas heeft staan. En dit betekent 
weer dat meneer Arne de hele week in groep 7A staat. 
 

Aanstaande maandag…… De start om 08.30 uur! 
Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein staan. De groepen 1/2 op het kleuterplein, op 
het deel rond de tafeltennistafel de groepen 3, 4 en 5 en op het achterplein de groepen 6, 7 en 8. U kunt dan de 
hand schudden met de nieuwe leerkracht en bij de eerste bel zullen de kinderen met hun leerkracht naar binnen 
gaan. Kinderen die later op het schoolplein zijn dan de eerste bel, zullen zelfstandig naar hun klas gaan. Net zoals 
vorig schooljaar mogen de ouders van de groepen 1/2 via de hoofdingang met hun kind meelopen tot de klas. 
 

Ingang tot het schoolgebouw 
- De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2. 
- De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5. 
- De 3e ingang, de ingang bij het nieuwste gedeelte van de school, is de ingang voor de groepen 6, 7 en 8. 

 

Sport- & Muziekrooster 
In de bijlage treft u het sport- en muziekrooster aan. De groepen 6 hebben het eerste half jaar muziek. Op de helft 
van het schooljaar starten de groepen 3 met muziekles. 
 

20 september 2016 INFORMATIEAVOND KBS Dé Zandberg ‘nieuwe stijl’ 
Op dinsdag 20 september is de informatieavond. Deze avond gieten we in een nieuw jasje. Er is een open inloop 
tussen 17.00 uur – 20.00 uur, er zullen diverse informatie stands zijn en u kunt, samen met u kind(eren), de klas 
bezoeken. Hier kunt u kennismaken met de juf of meneer, zullen er algemene ‘klassenzaken’ aangereikt worden en 
kan uw kind laten zien in welke klas hij/zij dagelijks werkt. Ook zullen partners, zoals de CJG-er en de Kober, in de 
school zich presenteren. Dus noteert u 20 september in uw agenda? 
 

 

Belangrijke data 
- Maandag 5 september: luizencontrole 
- Woensdag 7 september: spreekuur CJG 
- Maandag 12 september: MR 
- Dinsdag 13 september: informatieavond voor de contactouders 

- Dinsdag 20 september: informatieavond KBS Dé Zandberg ‘nieuwe stijl’  17.00 – 20.00 uur 
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