
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  

- Vrijdag 15 december: Afsluiting De Zandberg Academie periode 2 

- Donderdag 21 december: Kerstviering 
- Vrijdag 22 december: Leerlingen zijn vrij! 
- Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: Kerstvakantie 

- Woensdag 10 januari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15)  
- Woensdag 10 t/m vrijdag 12 januari: proefcito groepen 8 
- Woensdag 10 t/m vrijdag 26 januari: LOVS groepen 2 t/m 8 

- Dinsdag 16 januari: Vergadering MR 4 
- Dinsdag 16 & woensdag 17 januari: Centrale voorlichting VO 
- Donderdag 18 januari: Vergadering leerlingenraad 

- Donderdag 18, dinsdag 23 & donderdag 25 januari: Adviesgesprekken groepen 8 
- Maandag 22 januari: Vergadering OR 3 
- Woensdag 24 januari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 

- Vrijdag 26 januari: Rapport mee naar huis 
- Zaterdag 27 januari: Open dag VO 
- Maandag 29 januari t/m vrijdag 9 februari: RT-vrije weken 

- Donderdag 1 & dinsdag 6 februari: Doelengesprekken (10- min) groepen 1/2 t/m 7 
- Zaterdag 3 & zondag 4 februari: Open dagen VO 

- Maandag 5 februari: Ouderonderwijscommissie 
- Woensdag 7 februari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering 

- Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: Voorjaarsvakantie 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Werkpanel schooltijden, Lego gevraagd, Kersttruien   

Info van de MR 
De rubriek met een korreltje zand 

Samenwerking Zandberg-Kober  
Extern nieuws: CJG Breda 

 

 
 

Werkpanel schooltijden 
We hebben met het werkpanel schooltijden de eerste stappen gezet. Na een visiebijeenkomst waarin 
we gekeken hebben naar drie verschillende onderwijstijden (traditioneel model, continue-rooster en 
het vijf-gelijke-dagen model) met hun sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, hebben we een 
werkplan opgesteld voor het komende half jaar. 
 

Wat zijn de redenen geweest voor het opstarten van het werkpanel schooltijden? 

- Aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling binnen het onderwijs (nu en in de toekomst); 

- Steeds meer ouders combineren werk / carrière met de zorg voor het gezin; 
- Verantwoordelijkheid van basisscholen om dagarrangementen te bieden. De lijn naar een 

Multifunctionele Accommodatie 0-13jr; 

- Het beheersbaar houden van de tussenschoolse opvang; 
- Door een continurooster worden de verkeersbewegingen verminderd en de veiligheid bevorderd. 
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En nu? 
Als werkpanel zullen we in de komende maanden ervaringen ophalen van enkele andere scholen die 
ditzelfde traject hebben doorlopen en wordt er gezocht in wetenschappelijke documenten wat 
onderwijskundige voor- en nadelen zijn van de verschillende mogelijkheden rondom onderwijstijden.  
Onderzoeksvragen zijn zoal: Andere Schooltijden, modieuze oprisping of bittere noodzaak?, 
Contouren van een “verrijkte” BSO opvang, Wat betekent aanpassing van schooltijden voor onze 
school? Hoe zou het plaatje met de aangepaste schooltijden eruit kunnen zien? Hoe ziet het 
urenplaatje op jaarbasis eruit met een lesdag van X uur. Zijn er WTF consequenties voor 
leerkrachten bij invoering van het vijf gelijke dagen rooster? 
 

Wij zullen u in Dé Zandberg Courant van 8 maart verder informeren over de vorderingen. En op 
woensdag 19 maart is er tussen 18.45-19.30u een inloopmoment voor alle ouders waarin een update 
zal worden gegeven door de werkgroep en waar er de mogelijkheid is tot het stellen van vragen. 

 
Legostenen gevraagd #durftevragen 
Voor het komende thema: 'Kunnen wij het maken" zijn de groepen 4 
op zoek naar Legostenen en bouwplaten. Heeft u thuis nog Lego 
staan waar de kinderen niets meer mee doen? U maakt ons (en de 
kinderen uit groep 4) er erg blij mee!!  
Voor vragen/opmerkingen kunt u mailen naar: 
Joshja.nauta@inos.nl 
 

Foute kersttruien dag 
Zoals u in de vorige Courant heeft kunnen lezen, hebben we op donderdag 21 december onze 
traditie van de ‘foute’ kersttruien dag. Het is zeker niet de bedoeling om ouders op kosten te jagen. 
Dus zoals eerder geschreven een trui of shirt met een kersttintje (en dit kan ook al door het 
opspelden van kleine kerstballen op het shirt) is feestelijk genoeg voor deze ‘foute’ kersttruiendag. 
HoHoHo…..Merry Christmas! 

 

Commissienieuws 
Ik heb geen nieuws ontvangen van de commissies. Maar wil zeker alle ouders ontzettend bedanken 
voor hun inzet en gedrevenheid tijdens het Sintfeest en het ophangen van alle versieringen rondom 
Sint en Kerst. Mooi om de betrokkenheid van ouders zo in de school te zien. 
 

Info van de MR 
Het grootste gedeelte van de vergadering hebben we gesproken over de begroting. Hans heeft ons 
op overzichtelijke wijze meegenomen door de getallen. De verschillen met de begroting van 2017 zijn 
duidelijk kenbaar gemaakt en de oorzaken hiervan zijn genoemd.  
Daarnaast is duidelijk geworden dat Kober zich genoodzaakt voelt de prijzen voor de overblijf te 
verhogen. De oudergeleding van de MR heeft hier samen over gesproken en willen meer 
duidelijkheid voordat zij instemming geven. Dit omdat zij nu niet goed weten waar ze mee instemmen 
en naar hun achterban goed willen kunnen verantwoorden waarom deze verhoging plaats zal vinden. 
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Met een korreltje zand  

- Op de dagen dat Sint een bezoek bracht aan De Zandberg stonden er aanzienlijk minder 
fietsen op het schoolplein, zo ook op de dagen dat de weerberichten aangaven dat er veel 
sneeuw zou vallen. Het is goed wanneer ook op andere dagen meer leerlingen te voet naar 
school zouden komen.  

- In de ‘gevonden voorwerpen kast’ tref je handschoenen, bekers, broodtrommels, truien, 
jassen, knuffels, tassen, gymschoenen en nog veel meer aan. 
Je zou toch denken dat je het merkt als je iets kwijt bent! 

- Weet ieder het nog? Het (kleuter)klimrek direct naast de hoofdingang is voor onze jongste 
leerlingen van groep 1 t/m 4. 

- Het blijft voorlopig nog even donker tijdens het naar school fietsen. 
Zorg voor een goede verlichting. 

 

 

Samenwerking      
Op vrijdag 8 december heeft ieder een brief ontvangen inzake het overblijven. Deze is per mail 
uitgegaan en alle oudste leerlingen hebben de brief op papier mee naar huis gekregen.  
 

nieuws  
 

CJG Breda  In de bijlage een uitnodiging van het CJG voor deelname aan 
‘Schatten voor ouders’ op de dagen 24 januari, 7 februari, 28 februari en 14 maart (19.30-21.30u). 
 
CJG Breda Omgaan met geld. Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je geld bijna op 
is, waarop je het antwoord krijgt: “Dan ga je toch pinnen!” Geld is voor veel kinderen iets dat je uit de 
muur haalt en een pinpas een magisch kaartje. Je kind leren omgaan met geld. Hoe doe je dat? 
https://www.cjgbreda.nl/nieuws/je-kind-leren-omgaan-met-geld  
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Stel, je zou alles mogen, kunnen en durven. Wat dan? 

https://www.cjgbreda.nl/nieuws/je-kind-leren-omgaan-met-geld
http://www.dreamstime.com/stock-photos-hand-print-sand-image28671973
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFzvPo8dvWAhUKb1AKHU6dBkUQjRwIBw&url=https://www.kober.nl/&psig=AOvVaw0klpG0kjt9hcZnQJKSsE7E&ust=1507375584052181
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsJnvnubLAhXF0hoKHZehCxsQjRwIBw&url=http://zorgbureauextern.nl/&bvm=bv.117868183,d.d2s&psig=AFQjCNFT7I8c29UE_X963RhsuOLWdotYuw&ust=1459352423760487
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih5d6vk4LYAhVRZ1AKHT0uCoQQjRwIBw&url=https://www.cjgbreda.nl/nieuws/cursus-schatten-van-ouders-start-weer-oktober&psig=AOvVaw0UOQyMFb-W5-JSe4IyniTv&ust=1513088303821402

