
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
- Woensdag 11 – Vrijdag 27 januari: LOVS-toetsen  
- Dinsdag 17 januari: MR-vergadering 
- Woensdag 18 januari: ouder onderwijs commissie overleg 
- Dinsdag 24 & Woensdag 25 januari: Centrale voorlichting VO (groepen 8) 
- Woensdag 25 januari: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 26 januari: Vergadering leerlingenraad 
- Woensdag 1 februari: Vergadering Ouderraad 
- Dinsdag 7 febr. & Donderdag 9 febr. & Dinsdag 14 febr.: Adviesgesprekken groepen 8 
- Woensdag 22 februari: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Vrijdag 24 februari: Carnavalsviering 
- Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: Carnavals- / voorjaarsvakantie 

 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: 2017, juffrouw Friederike, schoolplein, verlofverzoek 

Commissie info: kerstherberg, loterij groep 7KM, luizencommissie 
De rubriek met een korreltje zand  

 

 

 
De mooiste wensen voor 2017 
En dan werk ik alweer één jaar op deze prachtige basisschool en kan ik u aangeven dat ik geniet van 
mijn baan. De vrolijkheid en positieve sfeer die zichtbaar aanwezig is op onze school, geeft veel 
werkplezier. Er wordt hard gewerkt aan het dagelijkse onderwijs en we zetten verdere stappen 
voorwaarts om het onderwijs waar we voor staan op een juiste wijze uit te dragen. Hieronder treft u 
de procescirkel waar we de komende fase mee aan de slag gaan. 
                                                
Ik wil ieder hierbij in 2017 
veel plezier toewensen, 
waarin de basis een 
goede gezondheid mag 
zijn en waar we de rest 
met passie en overgave 
in gaan vullen. 
 
Proost op het nieuwe 
jaar! 
#elkedagvaltietstevieren 
 
Hans Staps 
Directeur KBS De Zandberg 
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Juffrouw Friederike gaat binnenkort De Zandberg verlaten 
Na twaalf fijne jaren op KBS de Zandberg, ga ik afscheid nemen van de school en is het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Begin december heb ik de school geïnformeerd over mijn aanstaand vertrek. Ik 
word per 1 februari 2017 docent Pedagogiek op de PABO Avans Hogeschool te Breda. Graag wil ik 
de kinderen en alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking en mooie ontmoetingen in de 
afgelopen jaren.  
Met vriendelijke groet, 
Friederike Salden- de Bruin 
 
Schoolplein KBS De Zandberg update 
Begin februari wordt de start gemaakt met de werkzaamheden van het nieuwe schoolplein. Deze 
zullen ongeveer drie weken in beslag nemen en in deze periode zullen wij ons tijdens 
buitenspeelmomenten enigszins aan moeten passen. Hopelijk werkt het weer mee in deze periode 
en kunnen we het plein nog voor de carnavalsvakantie met een officieel tintje openen. 
 

We zijn wel nog altijd op zoek naar iemand die handig is met wegenverf. We willen namelijk een 
zebrapad op het schoolplein creëren van de ingang van de groepen 3, 4 en 5 naar het 
gemeenschapshuis en we zien graag een lijnafbakening voor de fietsen aan de voor- en achterzijde 
van het plein. Zou u ons kunnen helpen? Neem dan contact op via mailadres hans.staps@inos.nl  
 
Verlof toekenning is wettelijk vastgesteld! 
Als directeur van deze school krijg ik met regelmaat verlofverzoeken van ouders die niet binnen de 
wettelijke kaders vallen. De kaders zijn uitgeschreven in de schoolgids en om onnodige 
teleurstellingen te voorkomen zijn ze hieronder in het kort opgesomd. 
 

Verlof dat valt onder gewichtige omstandigheden kan verleend worden in verband met:  
a) Het voldoen aan wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten lesuren kan;  
b) Verhuizing;  
c) Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;  
d) Bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 
e) Bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad;  
f) Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;  
g) Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantie buiten reguliere 

schoolvakanties!  
 
Géén gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn onder andere:  
a) Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen 

zitten;  
b) Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie;  
c) Vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen;  
d) Een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouders(s) om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties;  
e) Een of meerdere dagen eerder afreizen voor of later terugkeren van vakantie om drukte op wegen te vermijden;  
f) Eerder afreizen, omdat men vóór bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben;  
g) Familiebezoek in een ander werelddeel (al dan niet gekoppeld aan een vakantie).  
 
De leerplichtambtenaar legt op het ongeoorloofde verzuim en dan met name het zogenaamde luxe-verzuim extra aandacht. 
Indien de school constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is zij verplicht hiervan melding te maken bij de 
ambtenaar van de Leerplichtwet. Deze kan overgaan tot het opleggen van een boete.  
 

Wanneer u twijfelt of u staat voor een dilemma, dan stel ik het op prijs dat u eerst met mij in gesprek 
gaat. Hierin wordt eerlijkheid op prijs gesteld. Een verlofverzoek dat ingediend wordt, en niet valt 
onder bovenstaand kaders, zal ik helaas direct af moeten wijzen. 
En ik weet dat bovenstaande streng klinkt. Dat is ook, het valt namelijk onder de wetgeving. 
Ik ga hierbij uit van uw begrip. 
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Commissienieuws 

Kerstherberg Op vrijdag 23 december werden al de (40!) gevulde dozen voor de Kerstherberg 
opgehaald. De vrijwilligers waren blij verrast dat we met KBS de Zandberg wederom zo'n goede 
opbrengst hadden. Er zijn zelfs extra pakketjes vanuit ouders naar de herberg verstuurd. De 
vrijwilligers bedanken alle kinderen, ouders en collega's voor de hulp. Het wordt enorm gewaardeerd!  
In 2017 weer? 

 
Loterij groep 7 KM voor Serious Request: 
Groep 7 KM heeft een loterij gehouden voor Serious Request. Hierbij hebben we lootjes verkocht 
aan familie, vrienden, of buren. Donderdag 22 december heeft de directeur (Hans Staps) de lootjes 
getrokken. Er zijn 26 winnaars. De opbrengst is €293,90. 
Hieronder staan de winnende nummers. Als je een van de winnaars bent, kun je de prijs ophalen in 
de klas van groep 7KM tot uiterlijk vrijdag 20 januari 2017. 
Geschreven door Ruth Veldink 
 

Groen Blauw 

5 – 15 – 25 – 28 – 58 – 60 – 68 – 71 – 101 – 153 – 405 

– 407 – 425 - 427 – 464 – 489 – 491 – 501 – 504 – 546 

315 – 317 – 346 – 364 – 382 – 400  

 
Nieuws van de luizencommissie 
Wist u dat: 

 200.000 tot 250.000 = 10% van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis krijgt? 
 er 3,2 miljoen euro aan chemische luizenmiddelen per jaar wordt besteed? 
 er in Nederland gemiddeld op jaarbasis 6 uur per maand per gezin wordt gepluisd? 
 wereldwijd gemiddeld 2 minuten per kind x 1,5 miljoen scholen = 3.000.000 uur per jaar aan 

luizenpluizen wordt besteed? 
 op onze school per gewone controle ca.1670 uur door luizenpluizers aan luizenpluizen wordt 

besteed? Dit is 8350 uur per jaar, zonder nacontroles! 
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Met een korreltje zand  
- De eerste foute kersttruiendag was een groot succes. We waren benieuwd en dan word je 

verrast door zoveel vrolijkheid. Zeker voor herhaling vatbaar en wel op donderdag 21 
december 2017! 

 
- Cruijff zei ooit; “In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, 

moet je zorgen dat je op tijd vertrekt." Fijn dat er zoveel leerlingen op tijd vertrekken! 
- Blijf kijken in de ‘gevonden voorwerpen kast’. Alleen al om alles te bewonderen…… 
- De bestrating bij de ingang aan De Zandberglaan is in de kerstvakantie al aangepakt #fijn 
- Komende week gaat het 3e blok van De Zandberg Academie draaien. Al een kijkje genomen 

op www.dezandbergacademie.nl ? Echt de moeite waard #mooionderwijs 
 

nieuws  

   
 

                                                       
Samen je eigen weg! 

 

2017, een nieuw jaar! 

Met als basis een goede gezondheid, de rest vullen we zelf wel in…… 
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