
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groepen 8 

- Woensdag 18 april: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Donderdag 19 april: Afsluiting Zandberg Academie periode 4 (14.30-16.00) 

- Vrijdag 20 april: Koningsspelen (Gr1234 08.45 – 14.00 / Gr5678 09.30 – 14.30) 
- Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei: Meivakantie 
- Dinsdag 8 mei: Schoolreis groepen 6 & 7 + Vergadering MR6 

- Donderdag 10 mei: Hemelvaart 
- Vrijdag 11 mei: Vrije dag 
- Maandag 14 t/m woensdag 16 mei: Kamp groepen 8 A & 8 SK 

- Woensdag 16 mei: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Woensdag 16 t/m vrijdag 18 mei: Kamp groepen 8 K & 8 MP 
- Donderdag 17 mei: Vergadering OR5 

- Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 
- Dinsdag 22 mei: Schoolfotograaf 
- Woensdag 23 mei: Sportdag middenbouw (groepen 3, 4 & 5) 

- Donderdag 24 mei: Sportdag bovenbouw (groepen 6, 7 & 8) 
- Vrijdag 25 mei: Kleuterfeest + Bericht van aanname VO 
- Woensdag 30 mei: Schoolfotograaf broertjes&zusjes foto 

- Donderdag 31 mei: Vergadering leerlingenraad 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: vakanties en studie-/werkdag 20182019, Aanwezigheid 

teamleden bij oudergesprekken, Geen invaller en dan? 
Commissienieuws: Koningsspelen 

Samenwerking Kober-Zandberg 
Met een korreltje zand en Extern nieuws 

 
 

Zoals in de Courant van januari aangegeven treft u hieronder de vastgestelde vakanties én 
ook de vrije dagen en studiedagen in schooljaar 2018-2019 aan 
Eerste schooldag:  maandag 20 augustus 2018 
Herfstvakantie:  15 oktober t/m 19 oktober 2018 
Kerstvakantie:   24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:  4 maart t/m 8 maart 2019 
Goede vrijdag   vrijdag 19 april (dag vóór de meivakantie) 

Meivakantie:   22 april (2e paasdag) t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart + vrije vrijdag: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 
2e pinksterdag:  maandag 10 juni 2019 
Laatste schooldag:  vrijdag 5 juli 2019 
Zomervakantie 2019:  maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 
 

Studie-&werkdagen: vrijdag 21 september 2018 
maandag 22 oktober 2018 (dag ná de herfstvakantie) 

donderdag 6 december 2018 
vrijdag 21 december 2018 (dag vóór de kerstvakantie) 

dinsdag 26 maart 2019 
dinsdag 11 juni 2019 en woensdag 12 juni 2019 (dagen ná 2e pinksterdag) 

 

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
12 april 2018 

Jaargang 3 – Nummer 9 
 

Volgende edities: 
17 mei – 14 juni – 5 juli  
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Aanwezigheid teamleden bij oudergesprekken 
Ouders geven soms aan dat zij niet willen dat een leerkracht van De Zandberg aansluit bij een 
oudergesprek. Ik wil aangeven dat wij als school verantwoordelijk zijn wie er vanuit een bepaalde 
expertise of verantwoordelijkheid bij een oudergesprek aansluit. Dit past in ons beleid en is in de 
schoolgids (zie hieronder) opgenomen.  
 
De betrokkenheid en inbreng van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Ouders kunnen dan ook op 
diverse manieren meepraten over de gang van zaken op school. Wij praten in dezen over partnerschap. 
Immers in de relatie die wij met elkaar aangaan, kennen wij twee soorten rollen: ‘te gast’ en ‘partners’. Als 
ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. U gaat bijvoorbeeld over voeding, kleding, 
bedtijd en welke activiteiten er buiten de school bezocht worden. Daar gaat de school niet over. Soms hebben 
we misschien een mening over één van deze onderwerpen, maar het is in de eerste plaats uw terrein. De 
school is verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijskundige invulling. Dan gaat het over zaken als de 
manier waarop de school georganiseerd is, welke leerkracht voor welke klas staat, etc. Hier heeft de school 
haar zeggenschap. Dit betekent dat vragen vrij staat, maar ook dat het besluit bij de school ligt. 
Daar waar opvoeding en onderwijs elkaar raken, zijn ouders en school partners. Hier moeten we op elkaar 
kunnen rekenen, om de gezamenlijke doelstelling -uw kind zoveel mogelijk te laten leren- te kunnen bereiken. 
 

Geen invaller beschikbaar en dan….?!  
In de Courant van februari heeft u kunnen lezen dat een optie om ouders in te 
zetten bij ‘ziek/afwezigheid van de leerkracht’ behoort tot de mogelijkheden. Tot 
op heden hebben wij als school hier geen gebruik van hoeven maken. We 
mogen concluderen dat de flexibiliteit van onze eigen leerkrachten groot is en 
bij calamiteiten krijgen we het elke keer voor elkaar om de afwezigheid van de 
leerkracht op te vangen. 
Mocht u als ouder, in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, ons op bepaalde 
momenten willen ondersteunen (bijvoorbeeld bij toetsen of anderszins), dan 
vraag ik u mij een mail te sturen waarin u uw interesse kenbaar maakt. 

 

Commissienieuws 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Informatie ontvangt ieder via de leerkracht of 
klassenouder. Hieronder treft u de aanvangstijd en de locatie: 
Groep 1 t/m 4: 08.45-14.00u, locatie KBS De Zandberg 
Groep 5 t/m 8: 09.30-14.30u, locatie Honkbal JEKA en voetbal PCP 
 

Samenwerking      
 
Herhaling verhoging overblijftarief 
Het overblijftarief zal met ingang van het nieuwe schooljaar (01/08/2018) verhoogd worden van €2,75 
naar €3,85 per kind per overblijfmoment. Deze prijsverhoging (€1,10 per kind per overblijfmoment) 
heeft te maken met de inzet van méér pedagogisch medewerkers i.v.m. een tekort aan vrijwilligers. 
Zie verder de brief van 8 december jl. en diverse infoberichten uit eerdere Couranten. 
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Sport BSO Kober 

 

 
Met een korreltje zand  
- Aanstaande vrijdag 13 april is de 3e stakingsdag in het primair onderwijs #POinactie 

- Het team van De Zandberg zal op deze dag bij Serviceresidentie Vredenbergh ondersteunende 
werkzaamheden verrichten en activiteiten gaan invullen, 
want niet alleen in het onderwijs komen we handen te kort! #samenleven #solidariteit 

 

nieuws  
 
Breda Actief 
De Sportintro is dit schooljaar een groot succes. Nog nooit eerder hebben zich in één 
schooljaar zoveel kinderen aangemeld als afgelopen jaar. Nieuw dit jaar is de tekenwedstrijd. 
Jij krijgt de kans om met jouw tekening in het nieuwe Sportintro boekje te komen. Dus lijkt het 
je leuk? Maak dan snel een sporttekening en mail die uiterlijk 19 april digitaal (als jpg) naar 
sportintro@breda-actief.nl met je voor- en achternaam, de groep waar je inzit en de naam 
van je school. De tekening die uiteindelijk de meeste stemmen krijgt komt in het Sportintro 
boekje. Kinderen kunnen van 7 tot 25 mei 16.00 uur hun stem uitbrengen via 
www.sportintrobreda.nl.  
De meivakantie komt alweer in zicht en dat betekent X-Kids. Wil jij tijdens de vakantie meedoen aan 
gratis sport- en spelactiviteiten? Kijk dan op www.breda-actief/x-kids of bekijk de flyer om te zien wat 
er allemaal te doen is bij jou in de buurt.  
 
CJG Breda 
Als ouders gaan scheiden http://www.cjgbreda.nl/over-cjg/publieksvoorlichting/themas-
scholen/scheiden    
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Gemeente Breda 
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien in 
een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk) een laag inkomen, dan 
kunt u voor schoolkosten mogelijk gebruik maken van het Schoolstartpakket.  
U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket . Hier vindt u 
ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de 
Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen naar schoolstartpakket@breda.nl  
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting 
Leergeld Breda http://www.leergeld.nl/breda  
 
GGD Breda 
Mijn naam is Marissa Wings en ik ben jeugdverpleegkundige bij de  
GGD West Brabant. Als jeugdverpleegkundige richt ik me op het gezond opgroeien 
en ontwikkelen van kinderen van 4 tot 19 jaar. Voor de regio zuidoost Breda zal ik het 
aanspreekpunt zijn voor scholen, ouders, jongeren en andere ketenpartners, tevens 
werk ik samen met de jeugdarts(en) van de GGD. 
www.ggdwestbrabant.nl    www.mkib.nl  
 
Open dag Amphia 
Op zaterdag 2 juni 2018 opent Amphia tijdens de Week van Zorg en Welzijn de deuren voor jong en 
oud. Vele medewerkers staan klaar om bezoekers op een interessante, leerzame en leuke manier 
kennis te laten maken met wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurt. Er zullen activiteiten, 
demonstraties, testjes, oefeningen, quizzen, etc. plaatsvinden. De toegang is gratis en inschrijven is 
niet nodig. Als leuke activiteit hebben wij voor de leerlingen een Kahoot quiz gemaakt om hen kennis 
te laten maken met Amphia 
https://play.kahoot.it/#/k/3d837079-6a81-4334-bbbf-bdc1099bd88a  opendag@amphia.nl 
 
CoderDojo Breda 
Een initiatief waarbij kinderen spelenderwijs bekend worden gemaakt met programmeren. Op 
woensdagmiddag 6 juni zullen wij deze sessie bij ons op kantoor begeleiden. Er is ruimte voor 20-30 
kids in de leeftijd van 7-17 jaar.  
Meer info vind je op https://www.debreed.nl/nieuws-nl/coderdojo-programmeren-voor-kids-bij-dbp/ 
 
Sportschool MATS 
Deze zomer organiseert sportschool MATS samen met de bond een 3-daags Heldenkamp voor 
kinderen die wel wat extra weerbaarheid en zelfvertrouwen kunnen gebruiken.  
Met behulp van JiuJitsu technieken leren ze opkomen voor zichzelf, grenzen te stellen en hoe ze met 
pesten om kunnen gaan.  
De kinderen krijgen de kans om nieuwe vriendschappen aan te gaan en om te gaan met nieuwe 
uitdagingen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan gezonde voeding.  
 
We willen graag een steentje bijdragen aan een sterkere samenleving, waarbij we het woord 
RESPECT betekenis geven.  
Voor meer info kijkt u op www.egjjf.com/heldenkamp 
Promofilmpje: https://m.youtube.com/watch?v=DAJ1XhimBYs 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Leren is verdwalen en daarna de weg nog weten! 
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