
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Belangrijke data  
- Maandag 26 september: Algemene ledenvergadering & thema-avond ouderraad (19.30) 

- Woensdag 28 september: Bestelronde Kinderpostzegels (groepen 7) 
- Donderdag 29 september: Verkiezing leerlingenraad 
- Zondag 2 oktober: Singelloop 

- Woensdag 5 oktober: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!) 
- Donderdag 6 oktober: Start Kinderboekenweek 
- Vrijdag 7 oktober: Kids Event (groepen 7) 

- Dinsdag 11 oktober: MR 
- Woensdag 12 oktober: Meedenksessie ouders schoolplan 2017-2021 
- Woensdag 19 oktober: Themadag groepen 3 & 4 

- Woensdag 19 oktober: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
 
 

Onderwerpen in deze Courant 

Inleiding uit de schoolgids 2016-2017 
Ouder-MEEDENK-sessie 12 oktober 

Nu we weer volop draaien! 
Informatie van de verkeescommissie 

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws van: politie, CJG-er, kunstlokaal Breda, Chattime 

Uitnodiging thema-avond ouderraad maandag 26 september 
Belangrijke contactgegevens KBS De Zandberg (printable op dubbel A4tje) 

 
 
 

 
Een stukje uit de inleiding van de schoolgids 2016 – 2017. 

Op KBS De Zandberg werken elke dag ongeveer 800 leerlingen aan hun toekomst. De basis van ons 
onderwijs ligt in het bieden van een veilige leeromgeving, waar leerlingen, hun ouders/verzorgers en 
medewerkers op een respectvolle, verantwoordelijke en fijne manier met elkaar omgaan. Wij geven 

invulling aan het onderwijs, het kind mag dit onderwijs beleven en ervan genieten en zo zichzelf 
verder ontwikkelen voor de toekomst. Een toekomst die meer kansen en mogelijkheden biedt 
wanneer kinderen een goede opleiding hebben genoten. Goed onderwijs vinden wij als school erg 
waardevol en we kijken er naar uit om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van de 
kind(eren). Binnen KBS De Zandberg wordt het onderwijs verzorgd door een team met verstand van 
onderwijs én hart voor kinderen. 
KBS De Zandberg ziet het als een taak om kinderen te begeleiden bij het onderwijs dat binnen hun 
mogelijkheden ligt, wetende dat niet elk kind hetzelfde is en op dezelfde manier leert. Als school 
doen wij hiervoor ons uiterste best, maar dit kunnen wij niet alleen. Ouders, leerlingen, de school, 
maar ook sport- en vrijetijdsbestedingen hebben daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Alleen als deze partijen goed samenwerken lukt het om kinderen hun capaciteiten maximaal te laten 
benutten. 
De nieuwe schoolgids 2016 – 2017 treft u aan op de website van de school  www.kbszandberg.nl  
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En dan bouwen we verder aan het onderwijs op KBS Dé Zandberg 
 ouder-MEEDENK-sessie op 12 oktober! 

Op woensdag 12 oktober willen we geïnteresseerde ouders verder meenemen in de 
onderwijsrichting van onze school. U bent van harte uitgenodigd voor de ouder-MEEDENK-sessie. 
Deze zal starten om 19.30 uur in de personeelskamer van de school, met als geschatte eindtijd 
21.00 uur. Het is een vervolg op de avonden die we in juni hebben gehad. 
 
Op 12 oktober vragen we aan u om met ons te klankborden op de onderwijsrichting en het -aanbod 
van De Zandberg en willen we een besluit nemen in de slogan die onder onze schoolnaam komt te 
staan. Waar we als school voor willen staan is een omgeving met de schoolwaarden ‘zelfbewust’, 
‘beleven’ in een omgeving die ‘geborgenheid’ biedt. Kinderen die eigenaarschap willen pakken in hun 
leren, die onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend zijn en dit dagelijks doen met elkaar en met ons 
als team. 
Na de meeting op 12 oktober zou ik graag een klankbord-onderwijs-ouderteam willen vormen. De 
betrokkenheid en inbreng van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Ik praat in deze over 
partnerschap. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind en de school is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijskundige invulling. Daar waar opvoeding en opleiding 
elkaar raken, zijn ouders en school partners. Hier moeten we op elkaar kunnen rekenen, om de 
gezamenlijke doelstelling –uw kind zoveel mogelijk te laten leren– te kunnen bereiken. De 
klankbordgroep zal drie keer per jaar op woensdagavond bijeen komen om te praten over allerlei 
onderwijskundige zaken. 
Bent u geïnteresseerd om de ouder-MEEDENK-sessie op 12 oktober bij te wonen? 
Stuur dan een mail naar kbsdezandberg_administratie@inos.nl  
 
 

Nu we weer volop draaien! 

De school kent twee pleiningangen. Leerlingen lopen, met eventueel de fiets aan de hand, op de 
pleinen en plaatsen hun fiets tussen de hekjes. Ouders die met de fiets komen plaatsen hun fiets aan 
de kerkzijde dicht tegen de muur. De oprijlijn moet vrij blijven voor een gemakkelijke doorstroom én 
voor een vrije doorgang bij eventuele calamiteiten. Mogelijk moet u besluiten met de auto naar 
school te komen. Plaats uw auto dan verder weg  van de school, in de parkeervakken en wees de 
buurtbewoners niet tot last.  
 
De school gaat in de ochtend open om 08.35 uur en in de middag openen wij onze deuren om 13.05 
uur. Om 08.45 uur en 13.15 willen we écht beginnen! Via de hoofdingang komen al onze leerlingen 
van de groepen 1/2 naar binnen. Bij deze groep leerlingen mogen de ouders nog heel even mee 

naar binnen en meelopen tot de klas. Aan het eind van de dag komen de groepen 1/2 met hun juf 
naar buiten en verzamelen op het plein op een vaste plaats. Het is mooi om te zien dat de ouders 
achter de witte lijn of achter het hek blijven staan. 
Bij de groepen 3 t/m 8 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen en komen ze ook zelfstandig naar 

buiten. Deze kinderen hebben de leeftijd dat ze dit mogen leren of zich al eigen hebben gemaakt. En 
zoals ieder inmiddels weet gaan de groepen 3, 4 en 5 door de middelste ingang naar binnen en de 
groepen 6, 7 en 8 door de ingang aan de zijkant bij de gymzaal. Deze stroomlijnen en afspraken zijn 
nodig om de rust te waarborgen.  
Er zijn ook kinderen die tussen de middag overblijven bij de Kober lunch. 
Geef deze een duidelijk pad richting het Gemeenschapshuis. 
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INFORMATIE VERKEER SEPTEMBER-OKTOBER:  

MET VOETEN EN FIETSEN NAAR SCHOOL 

 
De maanden september en oktober willen we ons bezig houden met op voeten en fietsen naar 
school.  Dit doen we door groene voetstappen te tellen. Wat zijn groene voetstappen? Iedere groene 
voetstap staat voor een duurzame verplaatsing van huis naar school of omgekeerd. Dit wil zeggen 
niet met de auto gebracht. Dit doen we om bij te dragen aan een gezonder klimaat. Ze worden 
beloond voor duurzaam reisgedrag en worden zich bewust dat iedereen kan bijdragen aan een beter 
milieu.  Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. Ook is het voor 
kinderen gezond om zoveel mogelijke te bewegen. Het lopen en fietsen van en naar school, kan daar 
een belangrijke bijdrage aanleveren en tevens doen kinderen daardoor veel meer verkeersoefening 
en ervaring op dan vanaf de achterbank.  
Wanneer? Vanaf maandag 26 september t/m vrijdag 30 september besteden we er extra 

aandacht aan in de klassen en zullen de groene voetstappen elke dag geteld worden.  Hopelijk heeft 
het een positief effect en zien we ook na die week minder auto’s rond de school.  
 

Wij werken aan een veilige schoolomgeving. Help mee! 
 
Veilig naar school? Dat doen we samen. 

 Een veilige schoolomgeving? Kom lopend óf met de fiets naar school! Dat is nog gezond ook. 

 Kom je lopend? De verkeersbrigadiers op de Gen. Maczekstraat en Zandberglaan helpen je 
graag veilig oversteken. Geen verkeersbrigadiers? Steek ook dan over bij het zebrapad. 

 Op de fiets? Zorg voor een goede verlichting en maak het veilig voor voetgangers: stap op tijd 
af! Fiets niet tot aan of op het schoolplein. Kinderen: zet je fiets in de fietsenstalling. Ouders: 
zet je fiets op de oprijlaan tegen de kerk. 

 Met de auto? Neem de tijd de auto te parkeren in een vak, vanzelfsprekend niet voor een 
oprit. Wij kennen geen ‘Kiss & Ride’-zone rond de school. 

 Geef anderen het goede voorbeeld: houd je aan de verkeersregels en blijf vriendelijk tegen 
de brigadiers en andere weggebruikers! 

 Op school is helaas geen plaats voor alle fietsen. Woon je dicht bij school? Kom dan zoveel 
mogelijk lopend naar school. 

 
Vriendelijke groet, 
De verkeerscommissie 
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Met een korreltje zand  

- De kast met gevonden voorwerpen draait weer op volle toeren! 
Elke laatste vrijdag van de maand stallen we de spullen uit bij de hoofdingang. Aan het eind 
van die dag slaan we de dan nog ‘gevonden voorwerpen’ voor één maand op in de kelder. 
Daarna brengen we de kleding naar de kledingcontainer. 

- Ziekmeldingen doorgeven tussen 08.15 en 08.45 uur via telefoonnummer (076) 522 65 31 of 
via de app. 

- Verlof vanaf één dagdeel altijd tijdig aanvragen bij de directeur via het formulier ‘vrijstelling 
schoolbezoek’. 

- Zoals jullie op de jaarplanning hebben kunnen zien is er dit jaar geen verkeersweek 
ingepland. Vanaf nu willen we aan de slag met per 2 maanden een verkeersthema. Met 
alleen 1 weekje bereiken we ons doel vaak niet, we gaan voor herhaling. Leerling: "Zo stom 
dat we in de verkeersweek niet met de auto naar school mogen." Elke 2 maanden zullen jullie 
een themabrief (zie eerder deze courant) van ons ontvangen. 

- Zandberg APP, kopje media gebruikt u  
username: dezandberglaan + wachtwoord: dezandberg2016 
 

nieuws  
 
Campagne nepvuurwapens 

 
 
De campagne is vooral bedoeld om jongeren er op te wijzen dat het gevaarlijk is om met nepwapens 
in de openbare ruimte rond te lopen. Als ouder speelt u hier in natuurlijk ook een belangrijke rol om 
dit onderwerp met uw kind te bespreken en goede afspraken te maken.  
  

 

De politie heeft ons gevraagd of wij met de leerlingen in de leeftijd 10, 
11 en 12 jaar de campagne ‘nepvuurwapens en de problematiek 
eromheen’ willen bespreken. Daarnaast of wij de afgebeelde foto (zie 
links) op diverse plekken in de school op zouden willen hangen. Wij 
hebben de keuze gemaakt de poster niet op te hangen in de school, 
maar deze via de Courant aan u als ouder aan te reiken. Wij zullen 
komende week in de groepen 7 en 8 dit onderwerp aan de orde 
stellen, dan heeft u eerst de tijd om het thuis aan de keukentafel te 
bespreken. 
 
Ieder weet dat agenten in toenemende mate geconfronteerd worden 
met jongeren die op straat lopen met nepwapens die zelfs door 
kenners niet direct van echt zijn te onderscheiden. Hopelijk weet ieder 
van u dat het in bezit hebben van veel nepvuurwapens is verboden. 
En dat het openlijk op straat of in publieke ruimtes dragen van alle 
vuurwapens verboden is. Dit omdat ze dreigend overkomen en 
verward kunnen worden met echte vuurwapens. Met alle gevolgen 
van dien……. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vraaghetdepolitie.nl of 
www.politie.nl/themas/nepvuurwapens.html  
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Tips voor ouders bij de campagne nepvuurwapens: 
 Het is verwarrend dat nepwapens wel verkocht mogen worden, maar niet in de openbare 

ruimte gebruikt mogen worden. Ook voor uw kind. Besef dat die regels er vooral over gaan of 
het speelgoed zelf veilig is om mee te spelen; 

 Bespreek met uw kind dat het ongewild in een (levens)gevaarlijke situatie terecht kan komen 
als de politie ervan uitgaat dat uw kind een vuurwapengevaarlijke verdachte is; 

 Realiseer u ook dat uw kind de wet overtreedt als het met nepwapens in de openbare ruimte 
komt. Uw kind is dan strafbaar en loopt kans op een boete; 

 Weet wat uw kind doet en maak met elkaar duidelijke afspraken over het spelen met dit 
‘speelgoed’. Bijvoorbeeld: er mee spelen mag wel in uw huis of tuin, maar nergens anders.  

CJG Breda Contact is het thema van de Opvoedweek 2016 die plaatsvindt in de week van 3 tot en 

met 7 oktober. Ook dit jaar organiseert CJG Breda weer verschillende activiteiten bij jou in de wijk. 

Zo kun je een ‘High Five-diner voor twee winnen’ en het spel ‘Schatten van ouders’ spelen.  

www.cjgbreda.nl/opvoedweek 

Kunstlokaal Breda  heeft weer een leuke workshop in de IJpelaar: gratis proefles. 

www.kunstlokaalbreda.weebly.com 

Chatime Altijd al gedroomd om op televisie te komen? Dan is nu je kans! Chatime TV maakt in 

november een super cool programma: In De Lift. Zang, dans, moppen, show, alles kan. Schrijf je in 

en laat weten dat jij er helemaal voor gaat. binnenkort In De Lift bij Nieuwe Veste. Een voorwaarde: 

je moet wel tussen de 8 en 16 jaar zijn. Mail naar redactie@chatime.nl en dan zien wij elkaar snel in 

de lift! 

www.chatime.nl  

 

TOT SLOT  

  
 

Spreuk van de maand                                                                              

Onderwijzen is niet het vullen van het vat, maar het ontsteken van een vlam! 

maandagavond 26 september 

19.30 uur – 21.30 uur 

 

Thema-avond ouderraad 

(A)sociaal digitaal 
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