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KBS De Zandberg 
Zandberglaan 60-62        
4818 GL Breda 
Deze nieuwsbrief 
wordt verspreid onder 
alle ouders, perso-
neelsleden en diverse 
betrokkenen. Wilt u 
informatie over een 
bericht opvragen, of 
reageren op een arti-
kel, neem dan contact 
op met Evelyn. Bijdra-
gen kunnen alleen 
verwerkt worden in-
dien ze in Word via e-
mail worden ingele-
verd: kbsdezand-
berg_administratie@
inos.nl E-mail MR: 
kbsdezand-
berg_mr@inos.nl 

vr 5 februari 
Carnavalsviering 
ma 8 t/m vr 12 februari 
Voorjaarsvakantie 
wo 17 februari 
Schriften inkijken groe-
pen 3, 4 & 5 
Schriften mee naar huis 
groepen 6 & 7 
wo 24 februari 
Spreekuur CJG 
do 3 maart 
Leerlingenraad 
di 8 & wo 9 maart 
Centrale aanmelding VO 
wo 9 maart 
Spreekuur CJG 
do 10 & di 15 maart 
10 min. gespr. groepen 3 
t/m 7 

 

Ik voel me welkom……. 

 

Graag stel ik me nogmaals aan 

u voor. Mijn naam is Hans 

Staps en ik ben sinds maandag 

1 februari jl. de nieuwe direc-

teur van basisschool KBS De 

Zandberg.  

 

Mijn leeftijd is 45 jaar, ben woonachtig in Tilburg, 

getrouwd en heb twee zonen. De afgelopen twintig 

jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet on-

derwijs, waarvan een groot deel als directeur. Eerst 

11 jaar van het Beatrix College en de laatste vier ja-

ren van het Reeshof College, beide in Tilburg. 

 

Ik vind het iedere keer een uitdaging om het onder-

wijs zo in te richten dat we mogen spreken van kwali-

tatief rijk onderwijs in een sociaal veilig schoolkli-

maat. Kortom; dat kinderen graag naar school gaan! 

Als we het leren kunnen invullen vanuit een ‘mogen 

beleven en ontdekken’, dan blijven kinderen nieuws-

gierig, uitgedaagd en geprikkeld. 

 

Ik tref in KBS De Zandberg een basisschool die veel 

vrolijkheid en positiviteit uitstraalt en waar een team 

werkt dat met ziel en zaligheid in hun werk staat én 

een goed hart heeft voor iedere leerling. 

 

De eerste tijd op KBS De Zandberg zal ik luisteren, 

kijken én met het team in gesprek gaan. Daarna zul-

len we als school samen bekijken of er dingen beter 

kunnen dan ze nu al zijn. 



Alle zaken die nu goed gaan en breed worden gedragen, moet je niet wil-

len veranderen. Hier zijn we namelijk tevreden over..... 

 

Met u als ouder ga ik ook graag in gesprek. Samen met u wil ik graag 

brainstormen over diverse mogelijkheden van onze school. Welke kansen 

liggen er? Na alle verschillende gesprekken heb ik een totaalbeeld en 

kan ik, samen met het team, verder doorbouwen aan de kwaliteit van het 

onderwijs op KBS De Zandberg en dus de bijdrage die wij hebben aan de 

ontwikkeling van uw zoon of dochter. Een uitnodiging komt te zijner tijd 

uw kant op. 

 

Ik heb er zin in……… 

 

Hans Staps 

#elkedagvaltietstevieren 

Schoolvakanties 2016-2017 

 
Hieronder  alvast de data van de schoolvakanties in schooljaar 2016-2017 voor 

zover ze op dit moment  bekend zijn. De data van de studiedagen volgen later. 

 

 Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2016 

 Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017 

 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017 

 2e Paasdag   17 april 2017 

 Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2017 

 Hemelvaart  24 t/m 26 mei 2017 

 2e Pinksterdag  5 juni 2017 

 Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2017 
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Parelklas Breda 

 

In maart 2016 bestaat de Parelklas Breda 2 jaar. Vanwege dit heugelijke 

feit is er op 24 februari a.s. een inloopochtend in de Parelklas. 

De Parelklas is een klas voor kinderen met een verstandelijke beperking 

op de reguliere basisschool de Toermalijn in Bavel. In deze klas zitten 

kinderen van verschillende leeftijden (4 t/m 12) die gedurende de week 

regelmatig integreren in de reguliere klassen.  De insteek van de Parel-

klas is dan ook; “Speciaal waar het moet, regulier waar het kan”. 

De Parelklas biedt plek aan maximaal 10 leerlingen en heeft op dit mo-

ment plaats voor 3 leerlingen. Ouders met een kind met een verstandelij-

ke beperking zijn van harte welkom om op 24 februari tussen 9 uur en 

11.30 uur de Parelklas te komen bezoeken. Ook onderwijsprofessionals 

(intern begeleiders, leerkrachten, etc.) en professionals uit de kinderop-

vang die met deze doelgroep te maken hebben, zijn van harte welkom. 

De Parelkas is gevestigd in basisschool De Toermalijn, Zr. Boomaars-

straat 4 in Bavel. We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt 

voor de inloopochtend. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar:  

secretariaattoermalijn@markantonderwijs.nl 

Via de site www.obsdetoermalijn.nl treft u meer informatie aan over de 

Parelklas.  
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               Klaar voor de start!  
 

 

 

 

 

X-Kids on Ice 

 

Na het carnavalsspektakel kunnen kinderen genieten van een bijzonder X

-Kids editie, vol ijspret! Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar doen voor 

twee euro mee. Deze editie is ook toegankelijk voor kinderen van het 

speciaal onderwijs. Op donderdag 11 februari staat de Kunstijsbaan Bre-

da (Terheijdenseweg 506) geheel in het teken van X-Kids. Om 10:00 tot 

12:30 uur gaan kids van 4 tot en met 8 jaar het ijs op. En om 13:30 tot 

16:00 uur zijn kinderen van 9 tot en met 12 jaar aan de beurt om de coo-

le ijssporten te beleven! Er is extra begeleiding aanwezig voor kinderen 

uit speciaal onderwijs. Ook begeleiden onze sportcoaches de kinderen, 

die nog niet kunnen schaatsen. Zo kun jij gaan ijshockeyen, schaatsen op 

de 400 meter baan of jeu de boules op het ijs. Om zeker te zijn van een 

plekje, kun je op www.breda-actief.nl inschrijven. 

 

MRT 

De sportcoaches zijn gestart met Deskundigheidsbevordering. De ko-

mende maanden worden de sportcaches bijgeschoold over het onderwerp 

MRT. Het kind staat hierbij centraal. Iets wat daadwerkelijk ook toege-

past zal worden bij jullie op school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

(tijdig) signaleren van ‘beweegproblemen’. Het creatief aanbieden van 

verschillende beweegsituaties, het geven van beweeginstructies en aan-

wijzingen, afnemen van beweegtesten die het beweegniveau van leer-

lingen vaststellen en het opstellen van handelingsplannen.  

Deze verdieping in ons vakgebied maakt ons erg enthousiast. We zien 

veel kansen om kinderen meer te laten groeien!  
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