
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Samen je eigen weg! 

 

Belangrijke data  
- Woensdag 16 november: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 17 & dinsdag 22 november: 10 minuten gesprekken groepen 1/2 t/m 8 
- Vrijdag 25 november: 1e rapport groepen 3 t/m 8 
- Maandag 28 november: MR-vergadering 

- Woensdag 30 november: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 2 december: Sinterklaasviering groepen 1/2 
- Maandag 5 december: Sinterklaasviering groepen 3 t/m 8 

- Dinsdag 6 december: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!! 
- Donderdag 8 december: Vergadering leerlingenraad 
- Dinsdag 13 december: OR-vergadering 

- Woensdag 14 december: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Donderdag 22 december: Kerstviering 
- Vrijdag 23 december: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!! 

 

 

Onderwerpen in deze Courant 

Inschrijven KBS De Zandberg i.v.m. formatie schooljaar 2017 – 2018 
Onderwijscommissie  
Zandberg Academie 

Sinterklaascommissie  
Kerstcommissie 

De rubriek met een korreltje zand 
 

 

 
Inschrijving 4 jarige KBS De Zandberg…! 

 

BELANGRIJK voor de vooruitblik van KBS De Zandberg, n.a.v. INOS brief 

Op vrijdagochtend 21 oktober jl. ontving u een brief, vanuit het College van Bestuur van INOS, 
inzake de bezuinigingen binnen ons bestuur. Hierin werd aangegeven dat de kinderen of u hier 
waarschijnlijk weinig van zullen merken. En hier willen we als Zandberg ook voor staan en vindt het 
gesprek, als vast agendapunt op de MR agenda, over plaats met de leden van de 
Medezeggenschap. We staan voor de kwaliteit van onze school en blijven dit elke dag uitstralen, 
versterken en verrijken. 
 

Door de ontstane situatie wil ik intern de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar wel eerder 

starten dan we gewend zijn. Dit alles om snel een duidelijk beeld te krijgen over bepaalde keuzes die 
gemaakt moeten gaan worden. Bij één van deze besluiten vraag ik uw input; Wilt u zo vriendelijk 
zijn om broertjes en/of zusjes (en mogelijk ook kinderen van familie, buren, vrienden en kennissen) 
die dit schooljaar óf schooljaar 2017-2018 vier jaar worden, z.s.m. in te schrijven? 
Deze gegevens heb ik namelijk nodig om een goed besluit te kunnen nemen in de te formeren 
groepen. Een inschrijfformulier is te downloaden op de website of op te vragen via Evelyn. U kunt het 
ingevulde inschrijfformulier afgeven bij Evelyn of mailen naar kbsdezandberg_administratie@inos.nl . 
 

Hans Staps 
Directeur KBS De Zandberg 

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
10 november 2016 

Jaargang 2 – Nummer 5 
 
 

Volgende edities: 
8 december – 12 januari – 9 februari 
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Samen je eigen weg! 

 
 
Onderwijscommissie  ouders én school 
Op woensdag 12 oktober stond de 2e ouder-meedenksessie gepland. Hier waren naast Hans, Ida, 
Marijke en Lisette, een 6-tal ouders aanwezig die het leuk vinden om mee te denken over de invulling 
van het onderwijs aan de kinderen van Dé Zandberg. 
 

We hebben gesproken over het schoolplan 2017 e.v. met als specifieke onderwerpen de missie, 
visie en de waarden die de school onze kinderen mee wil geven. Deze waarden zijn; zelfbewust 

(eigenaarschap), beleven (leren is beleven/ontdekken) en geborgenheid. De waarden hebben we in 
2 groepen verder uitgediept met de vraag wat hierin belangrijk is voor zowel kind, leerkracht als 
ouder. We hebben ook gesproken en meegedacht over de visie van de school op m.n. leren en 
thematisch werken. Verder is gebrainstormd over de rol en het gedrag van leerkrachten, leerlingen 
en ouders. Tot slot is de ondertitel van onze school vastgesteld; 
KBS De Zandberg, samen je eigen weg!  

Waarin maatwerk in combinatie met samen leren én samen leven, uitgedragen wordt. 
Dit alles is besproken in een heel informele setting. En met het bijzonder leuke (en leerzame) aspect 
dat wij als ouders verschillende ideeën en inzichten hebben die we zo heel mooi uit cq. over kunnen 
dragen aan de school. 
 

N.a.v. deze bijeenkomst is de ‘Ouder Onderwijscommissie’ opgericht. Een commissie van ouders en 
leerkrachten die 3x per jaar (1,5u) samen zal komen om te sparren over uiteenlopende zaken 
rondom het onderwijs. De oudercommissie is een van de commissies binnen de ouderraad en kent 
een informeel karakter. Binnen de MR worden beleidszaken besproken, uitgediept en besloten. 
Vind je het ook leuk om deel te nemen aan deze commissie? Meld je dan aan bij Hans via 
hans.staps@inos.nl . De data voor 2017 worden binnenkort gepland en zullen op woensdagen 
plaatsvinden.   
Hopelijk tot de volgende bijeenkomst! 
Cathelijne, Meike, Jeroen, Hanneke, Marloes, Sylvia 

 
Zandberg Academie 

Volgende week start een nieuwe periode van De Zandberg Academie. De verschillende onderdelen 
zijn de afgelopen twee weken in alle groepen 5 tot en met 8 toegelicht. Ook de voorwaarden voor 
deelname zijn nog even onder de aandacht gebracht: leerlingen schrijven zich specifiek in voor een 
onderdeel dat aansluit bij hun talent en interesse èn kunnen alleen deelnemen als de leerlingen 
voldoende tijd tijdens schooltijd kunnen overhouden naast de noodzakelijke dag- en weektaken. De 
eerste periode wijst uit dat deelname anders tot onnodige stress leidt, aangezien er wel wat extra’s 
van de deelnemers verwacht wordt. 
Benieuwd naar het aanbod voor periode 2? Surf naar www.dezandbergacademie.nl.  
Leuk om te zien dat ook ouders en andere leerkrachten deze periode onderdelen begeleiden! 
Michiel Santegoeds, leerkracht KBS De Zandberg 

 

Commissienieuws 
Sinterklaascommissie 

Voor de Sintintocht op school zijn we dit jaar nog op zoek naar een ludiek voertuig waarop Sint zal 
aankomen. Te denken valt aan een golfkarretje, boot op een trailer achter een auto, tractor of 
misschien weet u wel iets anders spectaculairs voor ons. Het moet wel te regelen zijn op vrijdag 2 
december en op maandag 5 december van half 9 tot half 10.  
Als u ons kunt helpen, mail ons dan vóór 17 november a.s. naar marjolijn.goos@inos.nl   
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Samen je eigen weg! 

Kerstcommissie 

Nog een paar weken en dan zitten we in de gezellige maand december. 
Achter de schermen zijn we hier al hard voor aan het werken. Zo ook voor Kerst. De kinderen krijgen 
dit jaar een geweldig galadiner. Hierover volgt later nog veel meer informatie.  
Wij zouden het heel leuk vinden om de kinderen op deze avond toe te spelen met muziek of te laten 
luisteren naar een mooi lied. 
Dus bespeel je een instrument, waarmee je die avond de klassen rond kan gaan, laat het dan weten. 
Dan kunnen we kijken of we jullie samen kunnen voegen tot een klein bandje. Ook als je mee wilt 
zingen in ons koor horen we dit graag. 
Aanmelden mag via karin.wirken@inos.nl 

 

 

Met een korreltje zand  

- Nu de wintermaanden aanbreken komen de wanten, sjaals en mutsen weer uit de kast. 
Hopelijk belanden deze niet snel in de ‘gevonden voorwerpen kast’ #zuinig 

- Licht op de fiets in de donkere maanden is voor ieders veiligheid! 

- Fietsen op het schoolplein vol met kinderen is onhandig. Dus fijn dat er zoveel mensen 
hiermee rekening houden. Nu de laatste nog, zodat we onnodige ongelukjes voorkomen. 

- Blijf op tijd komen, ook al is de klok ’n uur teruggezet! 
- Parkeren in de vakken rondom de school zorgt voor tevreden buren #tevoet #opdefiets 
 

 
 

nieuws  
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Samen je eigen weg! 
 

Zelfbewust – Beleven – Geborgenheid 
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