
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
 

- Donderdag 16 maart: Vergadering leerlingenraad 
- Donderdag 16 maart: 10 minuten gesprekken gr. 3 t/m 7 + mogelijkheid invullen tevredenheidsmeting 

- Maandag 20 maart: Vergadering MR 
- Dinsdag 21 maart: 10 minuten gesprekken gr. 3 t/m 7 + mogelijkheid invullen tevredenheidsmeting 

- Woensdag 22 maart: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Vrijdag 24 maart: Rapporten groepen 3 t/m 8 mee naar huis 
- Donderdag 30 maart: Vergadering Ouderraad 
- Woensdag 5 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 6 april: Schriftelijk verkeersexamen groepen 7 
- Donderdag 6 april: 10 minuten gesprekken groepen 1/2 

- Vrijdag 7 april: Praktisch verkeersexamen groepen 8 
- Dinsdag 11 april: 10 minuten gesprekken groepen 1/2  

- Vrijdag 14 april: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!) 
- Maandag 17 april: 2e Paasdag 
- Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april: Eindcito groepen 8 

- Woensdag 19 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie 
- Maandag 8 mei: Luizencontrole 

- Dinsdag 9 mei: Vergadering MR 
- Vrijdag 12 mei: Vergadering Ouderraad 

 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: officiele opening schoolplein, afspraken nieuwe schoolplein, 

digitaal onderzoek tevredenheidsmeting & enquete MR schooltijden, 
van de groepen 3, De Zandberg Academie 

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws: Chatime, Breda Actief 

    

 

 
 
“Frans van Baalplein” 
Vrijdag vóór de carnavalsvakantie hebben we het nieuwe schoolplein officieel geopend met de 
onthulling van de wegwijzer en het ‘Frans van Baalplein’ bordje. Omdat de geluidsinstallatie niet het 
bereik van het grote schoolplein had, wil ik nog enkele woorden in deze Courant herhalen. 
 
In de drie weken voor de carnaval is er hard gewerkt door een aantal mensen en bedrijven. 
Meedenkend, meebewegend en alles klaar binnen de vooraf gestelde tijd. Het was soms behelpen, 
maar hoe ieder (ook uw kinderen en u als ouders) hieraan heeft meegewerkt, heeft mij veel plezier 
en vrolijkheid gegeven. Wat een positieve reacties heb ik van veel mensen mogen ontvangen! 
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Dank aan alle kinderen voor fantastische ideeën waar de droom anderhalf jaar geleden mee begon. 
En vervolgens aan de schoolpleincommissie die deze dromen wist om te zetten naar de 
werkelijkheid. Het was een lastige klus om de juiste keuzes maken, maar de commissie is daar mijn 
inziens uitstekend in geslaagd. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Sacramentskerk voor 
de ruimte die we voor het ontdekkend en lerend spelen erbij hebben gekregen. Natuurlijk dank aan 
Boer Play voor de realisatie van het geheel en in dit grote project gaf De Vliert bestratingen de tegels 
van het pannaveldje cadeau (dank je wel Bas Broeders). En tot slot u als ouders zeer bedankt voor 
de financiële injectie die vanuit de ouderraad is aangeboden. 
 
Op het nieuwe plein gelden enkele nieuwe afspraken 

Doordat het hek bij de ingang is verplaatst gelden er enkele nieuwe afspraken; 
- Zolang er kinderen spelen op het plein, blijft het hek dicht en wachten ouders achter het hek. 

Zijn de kinderen naar binnen, dan doet u net alsof het ‘oude hek’ er nog staat en ziet u dat als 
denkbeeldige lijn om achter te blijven. Het mooie grote speeltoestel op het voorplein blijft 
tijdens het ophaalmoment kindvrij. Zo kunnen de leerkrachten van de groepen 1/2 beter in de 
gaten houden of de kinderen naar de juiste ouder of opa/oma lopen. 
Wilt u hier zorg voor dragen? 

- Op het voorplein zijn er in de nieuwe situatie drie ‘fietsennietjes’ binnen het hekwerk. Deze 

ruimte is bedoeld voor de fietsen van groep 1/2 en groep 3. Vanaf groep 4 staan de fietsen op 
de oprit buiten het hekwerk (tussen de grote boom en het grote wit/bruine hekwerk). 

- Er zal straks nog één fietsenrek bij het gemeenschapshuis staan. Dit is bedoeld voor fietsen 
van de bezoekers van het gemeenschapshuis en niet voor fietsen van onze leerlingen. 

- Op het achterplein kunnen de fietsen geplaatst worden tot het grote ‘fietsennietje’. Daarna 
blijft de ruimte fietsvrij en staan er dus géén fietsen in de buurt van de ronde tafeltennistafel. 

Verder is er door de komst van het pannaveldje een vast voetbalgebied gekomen. Op andere delen 
van het schoolplein is voetballen niet toegestaan. Bij het pannaveldje gelden regels (zie later) die in 
de klas zullen worden besproken. De belangrijkste regel is dat plezier altijd voorop staat! 

Digitaal onderzoek tevredenheidsmeting 2017 én MR enquête schooltijden  

Morgen (vrijdag 10/03) ontvangt u een brief met informatie over twee onderzoeken. 
Het betreft een tevredenheidsmeting die afgenomen zal worden in de maand maart bij leerlingen, 
ouders/verzorgers en personeel. Daarnaast zet de MR geleding een digitale enquête uit bij ouders 
met vragen over de schooltijden. Fijn wanneer we bij beide onderzoeken een hoge respons krijgen! 
 

Van de groepen 3….. 
Het lijkt een ideaal moment, even de klas binnenlopen tijdens de ontvangst aan het begin van de dag 
om te informeren hoe het staat met de ontwikkeling van het lezen, schrijven, rekenen, sociale 
ontwikkeling van uw kind. Of even een ‘korte’ boodschap door te komen geven. 
Maar wist u dat de leerkracht van uw kind de ontvangst onder andere gebruikt om de onderlinge 
relatie met uw kind te versterken? En wist u dat het leerrendement voor een aanzienlijk deel wordt 
gehaald uit diezelfde leerling-leerkracht relatie? 
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Vervolg groep 3  

Voor ons als leerkrachten is de ontvangst een moment met een gouden randje, een praatje maken 
met de leerling, een hulpvraag beantwoorden, feliciteren met een zwemdiploma of een gewonnen 
toernooi, de tand die eruit is bewonderen, een observatie uitvoeren. 
 

Toch heeft de leerkracht wel degelijk een planning voor de ontvangst. 
Zo gebruiken we de ontvangst ook voor pre- en re-teaching, als uit het nagekeken werk gebleken is 
dat iemand een onderdeel van de lesstof niet begrepen heeft dan is dit een ideaal moment om de 
stof nogmaals uit te leggen. 
Daarnaast is het voor de kinderen een prettig moment om weer even te wennen aan het 
klassenklimaat. Na thuis de start van een nieuwe dag te hebben gehad, hebben zij de gelegenheid 
om even rustig binnen te komen en met een klasgenoot een spelletje te spelen, even hun verhaal 
aan de leerkracht vertellen, een tekening of knutsel van de voorgaande dag (of ochtend) afmaken. 
  
Kortom meer dan genoeg reden om de ontvangst niet als een ‘inloopspreekuur’ te gebruiken. 
Een boodschap doorgeven kan via de mail, of kom om half vier even binnen om uw vraag te stellen, 
dan maken we graag een afspraak met u! 
 
Dank namens de leerkachten van groep 3 
Emy, Clare, Lisenka, Monique, Ingmar, Janneke, Femke 
 

En een p.s. van de directeur  
De leerlingen komen vanaf groep 3 overigens zelfstandig naar binnen op onze school! #bewustekeuze 

 
De Zandberg Academie 

Inmiddels is periode 3 van De Zandberg Academie afgerond. Ook deze periode hebben de leerlingen 
zich enorm ingezet (als tonpraters, dansers, programmeurs, tv-makers, fotografen en filosofen). Via 
het kopje ‘eerdere projecten’ op www.dezandbergacademie.nl is het mogelijk de opname van ‘De 
Zandberg Draait Door’ (een carnavaleske variant op ‘de wereld draait door’) terug te kijken. Bent u 
benieuwd naar de gefotografeerde optische illusies, de geprogrammeerde muziekinstrumenten of het 
resultaat van Dance, Dance, Dance uit periode 3? Aanstaande vrijdag 10 maart, morgen dus, is er 
van 15.30 – 16.15 uur in de multifunctionele ruimte (bij de koffiekamer/BSO) een tentoonstelling. 
Kom vooral even kijken! 
 

Met een korreltje zand 
 

- Broertjes en zusjes al ingeschreven op KBS De Zandberg? 
De formatie-invulling voor het komend schooljaar zit in een afrondende fase. Het is 
handig als we de laatste aanmeldingen ook hierin mee kunnen nemen. 

- Tring tring, zoem zoem, tril tril; buiten de hekken van het schoolplein is vrij ruimte om te 
bellen, appen, snap chatten, etc. Wil ieder zich hieraan houden? (zie website protocol social media) 

- Had u al gekeken of u informatieve boeken of leesboeken, die interessant zijn voor onze 
kinderen, beschikbaar wilt stellen voor onze school? Zou ontzettend fijn zijn! 

- Spullen kwijt? De kast met gevonden voorwerpen wordt elke week rijkelijk gevuld met allerlei 
in de school gevonden spullen. Aan het eind van de maand wordt de kast leeggemaakt en 
gaan de spullen nog voor één maand naar de kelder, om vervolgens definitief te worden 
opgeruimd! 
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nieuws  
 

Chatime In aanloop naar de Tweede Verkiezingen op 15 maart is Chatime de politiek ingegaan. 

Samen met burgemeester Depla  spraken de reporters  over regeren, democratie en stemmen. Kijk 
snel het filmpje op onze site en kom alles te weten over de Tweede Kamer en hoe cool het is om te 
stemmen. www.chatime.nl  
Chatime TV nam vorige week haar laatste uitzending op i.v.m. het talentenprogramma In de Lift. In 
de Lift traden op: het Sacramentskoor Breda, DJ Teun,  Enza  en Izzy. De laatste uitzending van dit 
succesvolle programma is natuurlijk terug te zien op www.chatime.nl. 
 
Breda Actief Iedere week vind er ook in jouw wijk een gratis sportactiviteit plaats van Sporten in de 

wijk. Kijk voor het gehele overzicht op https://www.breda-actief.nl/sporten-in-de-wijk/  
 

 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Geluk is geen eindstation, maar een manier van reizen! 
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