
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Dinsdag 19 september: Vergadering ouderraad (Algemene Leden Vergadering) 

- Woensdag 20 september: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15 uur) 
- Donderdag 21 september: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!!) 

- Maandag 25 september: Start themadagen groepen 5 
- Woensdag 27 september: Bestelronde Kinderpostzegels (groepen 7) 

- Donderdag 28 september: Doelengesprekken (10-min) groepen 1 t/m 8 

- Zondag 1 oktober: Singelloop 
- Dinsdag 3 oktober: Doelengesprekken (10-min) groepen 1 t/m 8 
- Woensdag 4 oktober: Start Kinderboekenweek 

- Woensdag 4 oktober: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15 uur) 
- Woensdag 4 oktober: Bijeenkomst Ouderonderwijscommissie (19.30 – 21.00 uur) 

- Vrijdag 6 oktober: Special Kids-event groepen 7 
- Dinsdag 10 oktober: Vergadering MR 
- Woensdag 11 oktober: Themadag groepen 3 & 4 

- Donderdag 12 oktober: Juffendag groepen 1/2  
- Donderdag 12 oktober: Vergadering leerlingenraad (14.45 – 15.30 uur) 

- Donderdag 12 oktober: Dé Zandberg Courant editie oktober 
- Vrijdag 13 oktober: Periodesluiting Zandberg Academie periode 1 
- Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie 

- Maandag 23 oktober: INOS-dag (alle kinderen zijn vrij!!) 
 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: inschrijven leerlingen, gastschool Pensionado-dag INOS, 

pushberichten, nu we weer volop draaien, leerlingenquête gr6/7/8, 
Pabo Avans, CJG-er Peter Dekkers. 

Commissienieuws: Chantal Settels 1000x dank, lopen&fietsen, luizen.  
OR, MR en leerlingenraad. 

Samenwerking Zandberg-Kober: vrijwilligers gezocht. 
De rubriek met een korreltje zand. 

Extern: Breda Actief, vormsel, ROeR, De Bredase Kei. 

   

 

Inschrijven broertjes en/of zusjes  
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 2018-2019 vier jaar worden, z.s.m. in te 
schrijven? Op basisschool De Zandberg zijn alle kinderen welkom en spreken wij niet over een 

leerlingenstop. Wel hebben we deze gegevens nodig om de juiste besluiten 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  
  

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
14 september 2017 

Jaargang 3 – Nummer 2 
 
 

Volgende edities: 
12 oktober - 9 november  - 13 december 
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Gastschool pensionado-dag INOS 

INOS kent inmiddels de jarenlange traditie dat zij hun gepensioneerde oud-collega’s één dag per jaar 
eren en in het zonnetje zetten. Ook de ontmoeting van de oud-collega’s met het onderwijs van 
vandaag, dus een schoolbezoek, is ieder jaar een onderdeel van het dagprogramma. Als Zandberg 
hebben wij dit jaar de eer om op woensdag 27 september de pensionado’s te mogen ontvangen. 
Wij hebben hiervoor een leuk programma in elkaar gezet en steken in op ‘oud’ ontmoet ‘jong’! 
Beide zullen in gesprek gaan in het Lagerhuis, samen gaan programmeren bij Code Kids en laten 
leerlingen zien wat ze doen tijdens De Zandberg Academie en De Spiegelklas. 
De ouders waarvan hun kinderen meedraaien in het programma ontvangen de week voorafgaand 
aan de pensionado-dag een persoonlijke brief. 
 

Pushberichten Zandberg-app 

Pushberichten blijven maar kort op het scherm staan. Op de volgende manier kunt u ze teruglezen in 
de Zandberg-app: Klik op het tandwieltje (bovenaan) en klik vervolgens op ‘meldingen’. Hier kunt u 
alle verzonden berichten zien. 

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/nietjes (groep 1/2 + 3 óp het schoolplein). Er is 
voldoende ruimte wanneer ieder zijn fiets ver in de rekken plaatst. Ouders die met de fiets komen 
plaatsen hun fiets aan de kerkzijde dicht tegen de muur of voor het achterplein naast de pleiningang  
De ingangen moeten 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 08.35u en in de middag openen wij onze deuren om 13.05u. 
Om 08.45u en 13.15u willen we écht beginnen! 
 

En verder: 

- 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 een dagdeel 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 blijven 
staan; 

- Zolang er kinderen spelen op het plein, blijft het hek dicht en wachten ouders achter het hek; 
- 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; 

- Vanaf groep 3 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; 

- 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; 

- Voetballen mag alleen op het pannaveldje!  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Leerlingenenquête groep 6, 7 en 8 als onderdeel van gesprekkencyclus personeel 
Vanaf dit schooljaar zal in groep 6, 7 en 8 een vragenlijst afgenomen worden die hoort bij de 
gesprekkencyclus voor leerkrachten. Er worden anoniem 25 vragen gesteld aan de leerlingen 
waarop zij het antwoord ’JA’, ‘NEE’ of ‘weet niet’ kunnen antwoorden. De vragen stellen we vanuit 
vier competentiehoeken; 
- Interpersoonlijk; bijv. de meneer/juf zorgt voor een prettige sfeer in de klas/ …is geduldig; 
- Pedagogisch; bijv. bij de meneer/juf kan ik in de klas goed werken / …rustig werken; 
- Vakinhoudelijk; bijv. de meneer/juf legt de stof duidelijk uit / …zorgt voor afwisseling; 
- Organisatorisch; bijv. de meneer/juf zorgt voor orde in de klas / …komt afspraken na. 
De ouders van groep 6, 7 en 8 ontvangen nog een brief met daarin opgenomen alle vragen. 
 

Publicaties Pabo Avans 
Pabo Avans heeft onze school benaderd met de vraag foto’s te mogen maken om te gebruiken in de 
nieuwsbrief van de Pabo, posters die binnen het gebouw van de Pabo worden opgehangen en 
overige pr-doeleinden. We vinden dat vanzelfsprekend goed, maar hebben uw toestemming nodig 
om foto’s van uw kind te laten gebruiken. 
In de bijlage vindt u een strookje waarop u kunt aangeven wanneer de foto’s van uw kind niet 

gebruikt mogen worden voor Pabo publicaties. Graag invullen en aan uw kind mee naar school 
geven vóór 23 september 2017. 
 

CJG-er, van Peter Dekkers (peter.dekkers@cjgbreda.nl / 06-12918371) 
Ook dit jaar ben ik gelukkig weer op de Zandberg als school CJG-er. Ik ervaar de school namelijk 
als een prettige, open school, waar naar het kind wordt gekeken en met in plaats van over ouders 
wordt gesproken. Ik heb spreekuur in de even weken van 12.15-13.15 uur en zit op de bovenste 
verdieping. Je neemt de ingang bij de teamkamer, gaat de trappen op en boven meteen rechts. 
Iedereen die een vraag heeft over opvoeden/opgroeien kan bij mij binnen lopen. En...zoals u wellicht 
weet: "domme vragen bestaan niet, echt niet". Ik zou zeggen, loop gerust een keer binnen om zelf te 
ervaren dat met elkaar praten over opvoeden prettig en helpend kan zijn. 
Wie weet tot ziens, Peter Dekkers 
 

Commissienieuws 

Chantal Settels 1000x dank! 

In juli, tijdens de musical van groep 8, hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van Chantal 
Settels, een schoolicoon voor De Zandberg. Chantal heeft ontzettend veel voor de school betekend, 

gedaan, geregeld en georganiseerd. Nooit was iets haar te veel en de diverse activiteiten zijn elke 
keer weer met ziel en zaligheid ingevuld. Haar zoon heeft vóór de zomer De Zandberg verlaten en dit 

betekende eveneens een gedwongen stop van de werkzaamheden van Chantal. 
Als school willen we haar zeer bijzonder bedanken voor 8 jaar trouwe dienst! 
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Luizencommissie (zie ook de bijlage) 

In de bijlage treft u het aangescherpte protocol luizen. De coördinatoren van de commissie luizen zijn 
per ingang van het nieuwe schooljaar Anke Brands en Kim Simonis. Hun contactgegevens vindt u op 

het overzicht in de bijlage (belangrijke contactgegevens en protocol). 
 

Van de commissie luizen…… 
Het schooljaar 2016-2017 is een dynamisch jaar geweest op luizengebied. We constateerden een 

toename van lang aanhoudende besmettingen die onder andere zorgde voor extra belasting van de 
luizenpluizers. Deze toename zagen we ook al in het voorafgaande schooljaar, daarom heeft de 

directie samen met de luizencommissie besloten het protocol te herzien en tevens de laatste 
inzichten hierin te verwerken. Het doel van dit vernieuwde protocol is een zo vroeg mogelijke 

signalering en adequate aanpak te bewerkstelligen. De GGD wordt in een eerder stadium betrokken 
om ondersteuning aan te bieden. We hopen dat schooljaar 2017-2018 een rustig luizenjaar gaat 

worden. We steken in op een open communicatie en samenwerking tussen school, ouders, 
luizenpluizers en de luizencoördinatoren.  

 

Info van de  
Als ouder/verzorger van een leerling op KBS de Zandberg bent u lid van de ouderraad. De ouderraad 
wil graag de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders bevorderen. Dit doet de ouderraad 
door de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren. Er worden thema-avonden en 
activiteiten georganiseerd en (activiteiten)commissies ingesteld. Verder worden allerlei activiteiten op 
en rond de school financieel ondersteund. 
 

Op 19 september is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de ouderraad en U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.30 uur in de personeelskamer en vanaf 
20.15 uur is de inloop met koffie.  
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar en zullen de plannen en het budget voor het komende schooljaar worden behandeld. Naar 
verwachting zijn we uiterlijk 21.30 uur klaar. 

 
 

 

WIJ STIMULEREN DAT LEERLINGEN TE VOET OF MET DE FIETS NAAR SCHOOL KOMEN! 
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Info van de en MR 

Er is nog geen nieuws vanuit de leerlingenraad. Hun eerste overleg is op 12 oktober. 
 

De MR is dit schooljaar één keer bijeen geweest en heeft twee nieuwe leden, Danny de Klerk en 
Meike van den Nieuwendijk, verwelkomt en de MR-jaarplanning vastgesteld. Op 22 september wordt 
er gepast  afscheid genomen van Serge Settels en Misja de Jong. Dank voor jullie inzet en tijd! 
 

Tijdens het overleg op 4 september zijn de volgende punten besproken: Taakverdeling binnen de 
werkgroep, bijwonen van de OR en GMR-vergaderingen. Goedkeuring en vaststellen van de 
jaarplanning, communicatie met en naar ouders, MR- regelement en schooltijden. 
 

Een van de speerpunten dit schooljaar is het onderzoek ‘schooltijden’. Er is een werkpanel 
samengesteld bestaande uit leden van de MR, directie en ouders. Zij zullen dit schooljaar de tijd 
nemen om verdiepend onderzoek te doen en te komen tot een advies aan de MR. In schooljaar 
2018-2019 zal er op directieniveau een beslissing worden genomen aangaande de schooltijden. 
Eventuele verandering zal dus op z’n vroegst pas per schooljaar 2019-2020 worden geeffectueerd. 
 

  
 

Vrijwilligers gezocht voor de tussen schoolse opvang 
op basisschool De Zandberg. 

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven er dagelijks ongeveer 350 kinderen over op basisschool 
De Zandberg. Op vrijdag zijn er wat minder kinderen. 
Naast pedagogisch medewerkers worden de kinderen tussen de middag begeleid door vrijwilligers. 
Omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn, zetten we steeds meer pedagogisch medewerkers (in dienst 
van Kober kinderopvang) in. 
Steeds meer pedagogisch medewerkers inzetten, betekent ook dat uiteindelijk de kosten voor ouders 
verhoogd zullen moeten worden. 
 

Waarom werken als overblijfvrijwilliger op basisschool De Zandberg?  

· Het is gezellig  
· Het is uitdagend en afwisselend werk  
· Je bent betrokken bij de school en de kinderen  
· Je bouwt een band op met de leerlingen  
· Je ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding  
· Het is maar een paar uurtjes per dag  
· Je kunt aangeven op welke dagen je beschikbaar bent  
· Je werkt in een team 

We zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om op een enthousiaste en betrokken wijze de 
kinderen te begeleiden tijdens het eten en het buiten spelen.  
Onze voorkeur gaat uit naar mensen die meerdere dagen in de week bereid zijn om de kinderen te 
begeleiden van 11.30-13.30 uur, zodat er voor de kinderen zo min mogelijk wisselingen zijn.  
 

Toch horen we het ook graag wanneer je interesse hebt om één vaste dag te komen helpen of  jezelf  
beschikbaar stelt om eens in te vallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Ben je zelf niet in de 
gelegenheid, maar ken je mensen uit de buurt, die dit leuk zouden vinden (bijvoorbeeld mensen 
zonder werk of al met pensioen) laat het ons weten door een mail te sturen naar; 
kbsdezandberg_overblijven@inos.nl  

Samenwerking   
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Met een korreltje zand 

▪ Mocht u de kast met gevonden voorwerpen kwijt zijn. Deze staat nog altijd op dezelfde plaats! 
▪ Aan het eind van de maand wordt de kast geledigd en bewaren we de gevonden spullen nog 

één maand in de kelder. Daarna brengen we de kleding naar de kledingcontainer. 
▪ Ziekmeldingen doorgeven tussen 08.15-08.45 uur via (076) 522 65 31 of via de app. 
▪ Verlof vanaf één dagdeel altijd tijdig aanvragen bij de directeur via het formulier ‘vrijstelling 

schoolbezoek’. 
 

nieuws  

Breda Actief   
Sportintro  Iedereen kan weer meedoen met de sportintro. Dit schooljaar zijn er vernieuwde 

boekjes met heel veel verschillende sporten. Iedereen krijgt van school een boekje mee naar huis 
zodat je kunt zien waar je allemaal aan kan deelnemen. Als je er een sport tussen ziet staan die je 
wel leuk lijkt, kun je gratis aan 3 proeflessen deelnemen! Vanaf 20 september start de inschrijving. 
Voor meer informatie; kijk op www.sportintrobreda.nl.  
 

Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds  Alle kinderen t/m 18 jaar in Breda moeten de mogelijkheid 

krijgen te kunnen sporten of deel te nemen aan cultuuractiviteiten. In het geval dat ouders/verzorgers 
helaas niet de financiële middelen hebben om de sport van hun kind te bekostigen, kunnen zij 
gebruik maken van het jeugdsportfonds en/of jeugdcultuurfonds. Op www.allekinderendoenmee.nl 
kun je de ouderkaart vinden. Meer info op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl 
 

Wist je dat? 
Sporten in de wijk weer van start is gegaan. Kijk op www.breda-actief.nl/sporten-in-de-wijk  
 

Vormsel      

Op maandagavond 4 september is er een informatieavond geweest voor gezinnen die mogelijk een 
vormeling hebben. De eerste bijeenkomst van de vormsel-voorbereiding is op woensdag 27 
september om 19.00 uur in de Mariakerk. Voor wie hierover meer informatie wenst, kan zich wenden 
tot pastor Peter Derks p.derks@parochieheiligefamilie.nl  
 

ROeR 

ROeR (Rondom Overlijden en Rouw Breda) organiseert op 20 september een interactieve 
bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden van een verkeersongeval. Een actueel onderwerp in 
de media. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom. Kijk voor meer informatie en/of 
aanmelden op www.roerbreda.nl (aanmelden thema verkeer). 
 

De Bredase Kei 

Kijk eens op www.debredasekei.nl voor coaching van 4 t/m 18 jarigen. 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Laat los! Dan heb je twee handen vrij…… 

- vanaf groep 3 gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen - 
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