
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  

- Vrijdag 13 oktober: Afsluiting Zandbergacademie periode 1 

- Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie 
- Maandag 23 oktober: INOS-dag (alle kinderen zijn vrij!!) 

- Woensdag 1 november: Spreekuur CJG (12:15 – 13:15) 
- Maandag 6  t/m vrijdag 24 november: Toetsweken LOVS groepen 8 
- Woensdag 15 november: Schriften inkijken (groepen 3, 4, 5) + schriften mee (groepen 6, 7, 8) 

- Woensdag 15 november: Spreekuur CJG (12:15 – 13:15) 
- Donderdag 16 november: Vergadering ouderraad 2 
- Maandag 20 november: Vergadering MR 3 

 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: De Zandberg Academie, Pensionado-dag   
Commissienieuws: Verkeers-, Dieet-, Sportcommissie 

Ouderraad en Leerlingenraad 
De rubriek met een korreltje zand 

Extern nieuws: GGD West-Brabant, Cool2befit, Chatime 
    

 
 
De Zandberg Academie – nu ook voor groepen 4 
Sinds vorig schooljaar bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 om deel te 
nemen aan De Zandberg Academie (zie www.dezandbergacademie.nl). Vanaf periode 2 – die na de 
herfstvakantie start – zullen ook leerlingen uit de groepen 4 de kans krijgen om aan De Zandberg 
Academie deel te nemen (gevolgd door de groepen 3 later dit schooljaar). De inschrijving is voor de 
groepen drie en vier anders dan voor de hogere groepen. De leerkrachten zullen zelf het initiatief 
nemen om leerlingen in te schrijven. Zij kijken naar de talenten en interesses van de kinderen en of 
de leerlingen tijd in de klas kunnen missen. Deze kinderen mogen vervolgens zelf bepalen of zij 
daadwerkelijk willen deelnemen. Direct na de herfstvakantie zal de ‘menukaart’ met het programma 
voor de periode tussen herfst- en kerstvakantie op de website staan.   
 
De Zandbergacademie - tentoonstelling periode 1 
Aanstaande vrijdag, 13 oktober (morgen dus!), zijn de resultaten van periode 1 te bewonderen in de 
multifunctionele ruimte. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tussen 15.00 en 16.00u.  
 
Fantastische pensionado-dag INOS 
Met trots kijken we terug op een geslaagde pensionado-dag. Kinderen zorgden voor een warm 
welkom, gingen in gesprek en gaven uitleg bij het aanbod van mooi onderwijs. 
#elkedagvaltietstevieren 

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
12 oktober 2017 

Jaargang 3 – Nummer 3 
 
 

Volgende edities: 
9 november – 14 december – 11 januari 

 

    

http://www.dezandbergacademie.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAwKmSmubLAhXECBoKHYL6BgMQjRwIBw&url=http://leidscabaretfestival.nl/belangrijke-data/&psig=AFQjCNFAm34tReHIhyHfupFFqtJoMgzDyQ&ust=1459351497335371
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjnq_YoKDPAhXGPxoKHRGkDyAQjRwIBw&url=http://www.gov.sr/kabinet-van-de-president/onderwerpen/onderwerp.aspx?subjectId%3D4836%26subject%3DBelasting&psig=AFQjCNGYxKGJH8hHwyXax8YfSKLXHKEqHQ&ust=1474540247008947


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Commissienieuws 

Verkeerscommissie 
De resultaten van de actieweek van de “Groene Voetstappen” zijn bekend  
In de week van 2 t/m 6 oktober hebben we in de klassen aandacht besteed aan het project Groene 
Voetstappen. Daarbij hebben we in de klassen besproken hoe de kinderen zo duurzaam mogelijk 
naar school kunnen komen. In de onderstaande tabel is een overzicht van de resultaten. 

Op het eerste oog een mooi resultaat. Goed om te zien dat er veel ouders kiezen om samen met hun 
kind naar school te lopen of te fietsen. In groep 8 halen we zelfs de 100%! Wel stellen we vast dat 
leerlingen die ‘te voet’ naar school kunnen komen, toch ook veel de fiets nemen (zie cirkel hieronder 
uit de schoolgids). Dit betekent dan weer dat er véél fietsen op de kerkoprit staan. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwvKzm-bLAhWJDxoKHU2_CDkQjRwIBw&url=http://www.hetzwembad.nl/het-zwembad-doet-een-oproep/megafoon2-2&bvm=bv.117868183,d.d2s&psig=AFQjCNEZv1YfhXUGO0MtCIQbJxce_c8_SA&ust=1459351801340805


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dieetcommissie 
Op De Zandberg willen we graag rekening houden met leerlingen die een voedselallergie of 
-intolerantie hebben en deze leerlingen een alternatieve traktatie aanbieden wanneer dit mogelijk is.  
Sinds een aantal jaren is er daarom een dieetcommissie actief op De Zandberg. 
De dieetcommissie brengt alle diëten en intoleranties van de leerlingen zo nauwkeurig mogelijk in 
kaart. In samenspraak met de ouderraad verzorgen zij samen met de commissies een alternatief als  
er iets gegeten of gedronken gaat worden op school, bijv. tijdens Sinterklaas, kerst, themadag enz. 
Het gaat hierbij niet om traktaties van jarigen in de klas van uw kind. 
Om het eten op school bij activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de commissie wel  
up-to-date gegevens nodig. U kunt hiervoor een mail met informatie over de allergie of dieet sturen 
aan joshja.nauta@inos.nl  
Namens de dieetcommissie, 
Claudette Kops en Joshja Nauta. 
 
Sportcommissie 

 
Singelloop 2017: KBS De Zandberg had weer het 
grootste aantal deelnemers (403) tijdens de 
Singelloop Breda. De prijs is € 400,- t.b.v. de 
sportactiviteiten op onze school. 
De Sportcommissie 
 
 
 
 
 
 
 

Info van de  
Beste ouders, 
 

Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van de ouderraad (OR) van 19 september j.l. waren 
er, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, buiten de OR leden geen ouders aanwezig. De OR ziet 
dit als blijk van vertrouwen van jullie in ons doen en laten. 
In deze ALV is het jaarverslag van het afgelopen schooljaar toegelicht en zijn de plannen en 
begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd en is de opvolging van onze secretaris 
Chantal Settels door Judith Kievits formeel bekrachtigd. 
 

Je vindt het jaarverslag als bijlage bij deze Zandberg Courant. 
 

De Zandberg is een leuke en, ondanks de grootte, een warme en gezellige school. En dit is niet 
alleen de verdienste van de leerkrachten, maar ook van de vele ouders die zich als vrijwilliger 
hiervoor inzetten.  
Namens de kinderen van onze school wil ik alle ouder-vrijwilligers hartelijk danken voor hun 
belangrijke bijdrage aan de goede sfeer op school. Of het nu gaat om de leden van de ouderraad, de 
leden van de commissies, de verkeersbrigadiers, de luizen pluizers, de contactouders, de rij-ouders 
of de hulpouders voor …… 
Ik hoop dat we ook dit schooljaar weer op jullie kunnen rekenen. 
 

Herman Engelsman 
Voorzitter ouderraad KBS De Zandberg 
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Info van de  
De leerlingenraad gaat weer van start. 
Uit de jaargroep 6 zijn vier nieuwe leden gekozen en uit de jaargroepen 7 en 8 twee. 
De reden hiervoor is dat er uit de jaargroepen 7 en 8 drie leerlingen hebben aangegeven dat zij nog 
een jaar in de leerlingenraad willen blijven. Hier zijn wij als school erg blij mee, omdat we de 
afgelopen jaren gemerkt hebben dat we ieder jaar weer veel tijd kwijt zijn met het opstarten van de 
raad. We hopen met deze keuze te zorgen voor een stuk continuïteit. Onderstaande leerlingen zitten 
in de raad en we wensen hen veel plezier en wijsheid toe. 
 
Groep 6; Féline Koldenhof (BS), Julian Flohr (MA), Nouk Dobbenberg (CR) en Mats Kleijsen (IS). 
Groep 7; nieuwe leden Janneau Beenhakkers (KM) en Max van Praet (M) 
Groep 7; zittende leden Joep Schretlen (A), Ernest Michalczyk (M) en Piet Jongbloets (P)  
Groep 8; nieuwe leden Teun de Graaf (A) en Kaatje Eringfeld (A) 
Groep 8; zittende leden Jasmijn van de Ven (MP), Madelief Beekers (K) en Marije Huijbregtse (SK) 

Met een korreltje zand  

- Met de fiets aan de hand,  
- Leerlingen zetten hun fiets aan de muurzijde tussen de nietjes en niet aan de kant van de kerk; 
- De pleiningangen moeten vrij blijven voor een vrije doorgang bij eventuele calamiteiten; 

- Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen; 
- Mooi pannaveldje; alleen hier mogen de kinderen voetballen. De rest van het plein is voetbalvrij; 

- We stonden er mooi op in BN De Stem  www.doelgerichtontwikkelen.nl  
 

nieuws  
GGD West-Brabant - Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar   
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en 
verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de 
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen 
de gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften 
van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort 
filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl. 
 

Cool2Bfit is een sportief en gevarieerd programma voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht 
samen met hun ouders/verzorgers. Een programma dat op een gezonde manier en met een 
positieve benadering de leefstijl wil veranderen. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, 
psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/sportaanbieder. Kijk voor meer informatie 
onderstaand filmpje over overgewicht en het programma: 
https://www.youtube.com/watch?v=aBBgVHl2TGk  
 

Chatime 
Wil jij alles weten over wat hot is op jouw schoolplein, hoe het is om verliefd te zijn of wil jij alles 
vertellen over jouw favoriete sport of over die bekende Nederlander waar jij fan van bent? Mail dan 
nu de redactie! Vind jij het cool om te schrijven of wil jij nieuwe vrienden maken? Wil jij op plaatsen 
komen waar je altijd al van droomde? Word dan reporter en meld je aan via: redactie@chatime.nl!  
Maak jij de leukste foto & filmpjes? Stuur ze op! Wil jij een prijswinnaar zijn? Check dan 
www.chatime.nl.   
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                                                      Samen je eigen weg! 
 

Je wint en je verliest, dat is prima! (India groep 7KM) 

BN De STEM, 10 oktober 2017 


