
 
 
 
 
 

 
 
 

 Belangrijke datum 
Dinsdag 27 juni: prikactie primair onderwijs 
Heeft u allemaal de brief gelezen over de prikactie PO in actie op dinsdag 27 juni? 
De school zal op deze dag haar deuren openen om 09.45 uur! 
Uw kinderen kunnen niet zomaar afgezet worden op het schoolplein. Wij houden geen toezicht, wij 
geven als personeel met deze prikactie een signaal af aan de overheid #verantwoordelijk 
 

 

Warm, we zijn ons hiervan bewust! 
Deze dagen is het extreem warm binnen onze school, ook buiten overigens! 
Hierdoor is les geven en les krijgen niet altijd een pretje. Om organisatorische 
redenen passen wij onze schooltijden hier niet op aan. We vinden dat we hiermee 
het probleem voor veel kinderen (en dus ouders) naar de naschoolse opvang 
verleggen. We houden op dit soort warme dagen rekening met het lesprogramma, 
kiezen voor extra rust- en ontspanningsmomenten en stimuleren de leerlingen goed water te drinken. 

+ 30 GRADEN in de drie laatste weken van dit schooljaar  Op dagen dat de temperatuur +30 graden 

wordt, ontvangt u op die dag van mij een mail. U heeft dan die dag als ouder een keuze om uw kind in de middag 
wel of niet naar school te laten gaan. We kiezen op deze +30 graden dagen voor een facultatieve invuling in de 
middag! Eventueel afmelden doet u dan per mail bij de eigen leerkracht. De afwezigheid zal niet geregistreerd 
worden. Zo creëren we op bepaalde momenten een wat rustigere omgeving in de school en toch is ieder welkom! 
 

 

Formatie en groepsverdeling 2017 – 2018 
In Den Haag zijn ze nog altijd druk bezig met de formatie. Wij willen u met trots de personele 
invulling van onze school presenteren. Ik ben tevreden waar we als school voor staan en ben blij dat 
we al die collega’s ook komend schooljaar op De Zandberg zien werken (dat zag er in oktober ’16 
toch anders uit!). Goed voor de school, dus goed voor uw kinderen! 
 

Groep 1/2  Groep 1/2 A = Anke (Ma/Di/DO/Vr) Groep 1/2 IM = Ida (Ma/Vr) + Monique (Di/Do) 

 Groep 1/2 R = Ria (Ma/Di/Do/Vr) Groep 1/2 IF = Irene (Ma/Di) + Fleur (Do/Vr) 

 Groep 1/2 J = (Jessica (Ma/Di/Do/Vr) Groep 1/2 TK = Tamara (Ma/Di) + Karin (Do/Vr 

  Groep 1/2 MJ = Marjolein (Ma) + Janine (Di/Do/Vr) 
 

Groep 3 ** Groep 3 I = Ingmar (Ma t/m Vr) Groep 3 ML = Monique (Ma/Di/Wo) + Lisenka (Do/Vr) 

 Groep 3 FC = Femke (Ma/Di/Wo) + Clare (Do/Vr) Groep 3 BM = Boukje (Ma/Di) + Merijn (Wo/Do/Vr) 
 

Groep 4 Huidige groep 3 Groep 4 2017 – 2018 Namen en werkdagen 

 3 I 4 S Sanne (Ma t/m Vr) 

 3 J 4 JM Jacqueline (Ma/Di/Wo) + Marjolijn (Do/Vr) 

 3 ML 4JS Joshja (Ma/Di/Wo) + Suzanne (Do/Vr) 

 3 EC 4 PS Patricia (Ma/Di/Vr) + Suzan (Wo/Do) 
 

Groep 5 Huidige groep 4 Groep 5 2017 – 2018 Namen en werkdagen 

 4 P 5 ME Maud (Ma/Di) + Esther (Wo/Do/Vr) 

 4 SS 5 CK Cora (Ma/Di/helft Wo) + Karlijn (helft Wo/Do/Vr) 

 4 JM 5 J Janneke (Ma/Di/Do/Vr) + Maud (Wo) 
 

Groep 6 Huidige groep 5 Groep 6 2017 – 2018 Namen en werkdagen 

 5 ME 6 MA Manon (Ma/Do/Vr) + Angelique (Di/Wo) 

 5 JS 6 CR Carolien (Ma/Di/Wo) + Renée (Do/Vr) 

 5 BM 6 BS Bellissa (Ma/Di) + Sandra (Wo/Do/Vr) 

 5 CK 6 IS Ingrid (Ma/Di) + Sonja (Wo/Do/Vr) 
 

Groep 7 Huidige groep 6 Groep 7 2017 – 2018 Namen en werkdagen 

 6 BS 7 KM Kelly (Ma/Di/helft Vr) + Michiel (Wo/Do/helft Vr) 

 6 IS 7 A Arne (Ma t/m Vr) 

 6 PM 7 P Pavli (Ma t/m Vr) 

 6 M 7 M Mark (Ma t/m Vr) 
 

Groep 8 Huidige groep 7 Groep 8 2017 – 2018 Namen en werkdagen 

 7 A 8 KK Karina (Ma/Di/Do/Vr) + Kees (Wo) 

 7 JP 8 A Anne (Ma t/m Vr) 

 7 KA 8 SK Sjors (Ma/Di/Wo/Vr) + Kees (Do) 

 7 KM 8 MP Maartje (Ma/Di) + Peggy (Wo/Do/Vr) 

**De indeling van de groepen 3 ontvangen betreffende ouders/verzorgers per brief via hun zoon/dochter 
Nieuw: Suzan Hartkoorn, Renée Onderstal, Mark Timmermans 
Vervanging zwangerschapsverlof: Demy Kersbergen (2dgn groep 4 Patricia + 3dgn groep 7 Kelly)  
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Kennismaking met de nieuwe leerkracht  Op donderdag 6 juli, 13.20-14.00u, is de jaarlijkse doorschuifmiddag. 
De leerlingen gaan dan kennismaken met de nieuwe leerkracht en deze middag wordt het geen 30 graden ☺ !  
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Schoolleiding Hans Staps, directeur Ma t/m Vr 

 Ida van den Boom, teamcoördinator OB (1/2/3) Di/Do 

 Irene Olde Hengel, teamcoördinator OB (1/2/3) Do 

 Lisette Dirks, teamcoördinator MB (4/5) Di/Wo/Do/Vr 

 Marijke Cantrijn, teamcoördinator BB (6/7/8)  Ma/Do/Vr 

 Carolien de Hoon, teamcoördinator BB (6/7/8) Do/Vr 

Ondersteuning Lisette, coördinator ondersteuning Di/Wo/Do/Vr 

 Kelly, coördinator sociale veiligheid/SEO ½ Vr 
   

 Onderwijs ontwikkelteam Michiel/Fleur/Emy/Sandra/Maartje 
   

 Angelique, onderzoek/groeidocument/RT Ma/Do/Vr 

 Claudette, taalspecialist/RT Di-o/Wo/Do/Vr-o 

 Rosita, rekenspecialist/RT Ma/Di/Wo 

 Marjolein, preventie RT Di/Do 

 Emy, ondersteuning middenbouw Wo 

 Karin, schakelklas Wo 

 Combi-functionarissen vanuit Kober Ma t/m Vr ochtenden (externe inleen) 
   

 Zandberg Academie Michiel, Maartje, Emy, Patrick 

 Spiegelklas Patrick 

 Code Kids programmeren Sjors 

 Spaans Tineke (externe inleen) 

O.O.P. Evelyn de Bruijn, administratie Ma t/m Vr 

 Hans van Vucht, facilitair Ma t/m Vr 

 Frank van Gils, conciërge Ma t/m Vr 

 Jordi van Strien, assistent conciërge Ma t/m Do 

Vrijwilligers Jan Willem van der Sande Di-o/Do-o muziek aan groep 3/4/5 

 Claartje van der Voet Ma-o/Di-o RT 
 

Nieuwe mensen op KBS De Zandberg? 
Renée Onderstal keert terug op het Zandberg nest. Zij heeft enkele jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt. 
Suzan Hartkoorn heeft enkele jaren gewerkt op OBS de Toermalijn in Bavel. Na wat andere werkzaamheden 
buiten het onderwijs gedaan te hebben, keert ze terug in haar droombaan. 
Mark Timmermans is de afgelopen jaren binnen INOS werkzaam geweest als directeur van KBS De Boomgaard. 
Hij heeft nu het moment gevonden om zijn passie in de klas weer op te pakken. Zoals Mark aangaf; ‘Ik wil de baan 
weer uitoefenen waarvoor ik ooit het onderwijs ben ingegaan; werken met de leerlingen!’ 
Demy Kersbergen, een talentvolle jonge leerkracht, heeft dit schooljaar zijn LIO gelopen in groep 6. Hij zal starten 
met de zwangerschapsvervanging van Patrica (groep 4) en Kelly (groep 7). 
Wij mogen zeer content zijn met bovenstaande versterkingen! 
 

Wie verlaten KBS De Zandberg? 
Paulien Vrieling, Marc Karremans en Caren Legius gaan werken bij de PABO Avans Breda. 
Wilma Vergouwen-van Nassau en Mary Sowa gaan met vervroegd pensioen. John van Pruijssen sluit eind 
september zijn schoolloopbaan af en zal in de eerste maand na de zomervakantie nog een tour langs alle klassen 
maken. Sabrina Jacobi heeft gekozen om gebruik te maken van vrijwillige mobiliteit (zie hieronder) 
Ik wil graag bovenstaande collega’s ontzettend bedanken voor hun enthousiasme en inzet voor onze school. 
 

Een woordje van Sabrina 
Beste allemaal, 
‘If you always do, what you always did, you will always get, what you always got’. TIME TO CHANGE! 
Zo begon ik mijn brief aan de mobiliteitscommissie van INOS. Na 6 jaar op KBS De Zandberg te hebben gewerkt, 
is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Dit avontuur zal volgend schooljaar van start gaan in groep 1-2 op 
basisschool de Wisselaar in de Hoge Vucht. Daarnaast ga ik een dagdeel ‘Nederlands les’ geven aan de ouders. 
Een mooie uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb! Maar dat betekent ook dat ik afscheid moet nemen van alle 
kinderen, ouders en collega’s. Via deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen 
jaren. Dankzij jullie heb ik een hoop bagage die ik mee kan nemen naar mijn nieuwe werkplek. Heel veel plezier 
nog op De Zandberg en wie weet tot ziens!  
Groetjes, Sabrina (leerkracht groep 4 SS) 
 
  

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Van gelukkige leraren, leer je de mooiste dingen……! 

 


