
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  

- Maandag 6  t/m vrijdag 24 november: toetsweken LOVS 

- 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 

- Maandag 20 november: Vergadering MR 
- Woensdag 29 november: Spreekuur CJG (12:15 – 13:15) 
- Donderdag 30 november: Leerlingenraad 

- Maandag 4 december: Sinterklaasviering groepen 1/2  
- Dinsdag 5 december: Sinterklaasviering groepen 3 t/m 8 
- Woensdag 6 december: Studiedag (Alle leerlingen zijn vrij!) 

- Woensdag 13 december: Spreekuur CJG (12:15 – 13:15) 
- Vrijdag 15 december: Afsluiting Zandberg Academie 
- Donderdag 21 december: Kerstviering 

- Vrijdag 22 december: Leerlingen zijn vrij! 
- Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: Kerstvakantie 

 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: Inschrijven toekomstige Zandbergers, foute kersttruiendag, 
samenleven en zuinig op onze spullen    

Commissienieuws: Oproep verkeersbrigadiers  
Info van de MR 

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws: Mantelzorg, CJG Breda 

    

 

 
 
Inschrijving 4 jarige KBS De Zandberg…! 
In deze fase wordt er intern alweer gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Bij 
het opmaken van de begroting 2018, en hierin opgenomen de formatie van schooljaar 2018-2019, is 
het goed 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 2018-2019 vier jaar worden, z.s.m. in te schrijven? 
Deze gegevens hebben we nodig om een goed besluit te kunnen nemen over 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 
9 november 2017 

Jaargang 3 – Nummer 4 
 
 

Volgende edities: 
14 december – 11 januari 

 

mailto:kbsdezandberg_administratie@inos.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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivrtrk45bQAhULWxoKHW-fB_kQjRwIBw&url=http://www.happy-party.nl/huldeschilden-c-433_512.html&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNH2feVP7a7VPlDBe28qhhjkIoub5w&ust=1478612712357738
http://modernsurvivalblog.com/preps/do-you-feel-the-urgency-to-top-off-your-food-storage-and-preps/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivrtrk45bQAhULWxoKHW-fB_kQjRwIBw&url=http://www.happy-party.nl/huldeschilden-c-433_512.html&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNH2feVP7a7VPlDBe28qhhjkIoub5w&ust=1478612712357738
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


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foute kersttruien dag 
Op donderdag 21 december willen we onze traditie van de ‘foute’ kersttruien dag voortzetten. Op de 
laatste lesdag van het kalenderjaar 2017 zien we graag zoveel mogelijk truien/shirts met een 
kersttintje. Officieel is dit de tweede vrijdag in de maand december! Als Zandberg verschuiven we 
deze dus naar 21-12-2016. 
We zijn weer erg benieuwd! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMENLEVEN en zuinig op onze spullen! 

 
Zuinig op onze eigen spullen 

Elke dag worden er spulletjes gevonden. Deze komen netjes in 
de gevonden voorwerpen kast die staat bij de hoofdingang. Ik 
verbaas me er elke week over de hoeveelheid spullen die 
leerlingen kwijt raken en die nooit meer worden opgehaald. 
Elke maand verzamelen wij twee grote vuilniszakken vol 
kleding, bekers, schoenen, noem maar op! Ben zuinig op alles 
wat wij hebben… 
 

Rekening houden met elkaar 
Het (kleuter)klimrek direct naast de hoofdingang wordt in de 
ochtend en tijdens de middagpauze veelal gebruikt door de 
leerlingen van groep 5 en hoger. Om het schoolplein 
overzichtelijk én veilig te houden, kiezen we ervoor om de 
jongste leerlingen, groep 1 t/m 4, tijdens de inloopmomenten en 
overblijf op dit klimrek te laten spelen. De leerlingen vanaf 
groep 5 hebben op de andere delen van het schoolplein 
genoeg speelmogelijkheden. Zou u dit ook met uw kind willen 
bespreken? 
 

Gezond op de fiets naar school 
Elke ochtend is het feest bij de fietsenstalling, waar alle 
leerlingen die met de fiets naar school komen hun fiets 
parkeren. De vroege vogels zetten vaak hun fiets aan de 
voorzijde van de fietsenstalling. Hierdoor kunnen de volgende 
leerlingen hun fiets niet goed kwijt en wordt de oprijlaan voor 
een deel geblokkeerd met fietsen. De pleiningangen moeten 
echter vrij blijven voor eventuele calamiteiten. We proberen 
elke dag te sturen op het juist stallen van de fietsen. Helpt u 
ook een handje mee door het thuis te bespreken of bij het 
wegzetten van de fiets van uw kind? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Commissienieuws 
Van de ouderraad : Oproep om verkeersbrigadier te worden 

Beste ouders, we willen allemaal dat onze kinderen zich veilig kunnen verplaatsen tussen huis en 
school. Het oversteken van de Generaal Maczekstraat en Zandberglaan is, met name tijdens de 
spits, vaak erg risicovol. Gelukkig staan daar meestal, maar niet altijd, brigadiers. Zij zorgen voor een 
veiligere oversteek voor u en uw kinderen. We zoeken nog ouders die 1 per week of per 2 weken 
willen brigadieren. Op dit moment hebben we nog brigadiers op de meest kritieke tijden, maar 
zonder extra ouders houden we dit niet lang meer vol. Het kost slechts 20 minuten per week of per 2 
weken en vele handen maken het werk licht, dat geldt ook hier. 
 

Mocht je ons willen helpen door te gaan brigadieren, kun je je voor de brigadierspost op de 
Zandberglaan opgeven bij Marjo Pouls (marjopouls@gmail.com) en voor de Generaal Maczekstraat 
bij Jacqueline Kuijpers(j.kuijpers@marecom.nl)  en graag in beide gevallen een cc naar 
engelsmanherman@hotmail.com. 
 

Info van de MR 
Tijdens de tweede MR-vergadering van dit schooljaar is er uitleg gegeven over het Koersplan van 
INOS met de werktitel: “Ik ben omdat wij zijn”. Het schoolplan van De Zandberg 2018-2021: “Samen 
je eigen weg!”, sluit hier erg mooi op aan. 
Zowel de informatieavond als de doelengesprekken (eerste tien-minutengesprekken van dit 
schooljaar) en het ouderportaal zijn besproken en geëvalueerd.  
Een terugkerend punt op de MR-agenda dit schooljaar zijn de schooltijden; er is een werkpanel 
gestart dat zes november een kick-off-visie-bijeenkomst heeft over sterktes en zwaktes aangaande 
de verschillende schooltijden. Vervolgens wordt er een actieplan opgemaakt met tijdlijn. Zoals eerder 
aangegeven worden eventuele veranderingen in schooljaar 2019-2020 pas ingevoerd. 
 

Met een korreltje zand  

- In de bijlage een oproep voor de OPR (OndersteuningsPlanRaad Passend Onderwijs Breda). 
Interesse? Aanmelden kan tot 13 november. 

- Voetballen is niet voor ieder kind leuk! Dus hebben we een pannaveldje om aan te geven 
waar er op het schoolplein mag worden gevoetbald. 

- De nieuwe leerlingenraad is erg actief; agenda maken, notulen schrijven, alle klassen langs 
om te proeven wat er leeft. Ze doen het erg goed en zijn super enthousiast. 

- Veel Sintplezier de komende weken. Een bezoek aan De Zandberg is op 4 en 5 december. 
 

nieuws  

Weekend voor de Mantelzorg Voor alle jongeren die opgroeien met een ziek familielid, is er het 
Weekend voor de Mantelzorg: op 10, 11 en 12 november. www.stib-breda.nl/mantelzorgweekend  
 

CJG Breda Boos! Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in de 
supermarkt. Dat negeren dan vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat doe je als je kind lang 
na de peuterpubertijd snel boos doet? https://www.cjgbreda.nl/ouders  
 

CJG Breda Denk je aan scheiden? Geef je dan op voor (een van de) bijeenkomsten van ‘Goed uit 
elkaar’. Op donderdagavonden in november en december. www.imwbreda.nl  of 
https://www.cjgbreda.nl 
 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Als je focust op resultaat, zul je nooit veranderen, 

als je focust op verandering, zul je resultaat zien!  
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