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Beste ouders, verzorgers,

Na de Courant van vorige week waarin u een kijkje heeft kunnen nemen
in het thuisonderwijs volgt deze keer een oudercourant met een aantal
onderwerpen die deze periode van het jaar spelen.
Helaas blijft het nog even onzeker of we binnenkort weer naar
school mogen.  We proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan op een
andere manier.
De leerlingen van de groepen 3 hebben afgelopen woensdag het letterfeest gevierd
omdat ondertussen alle letters aan bod zijn gekomen. De leerkrachten hebben de
instructies voor het feest persoonlijk langs gebracht. 
De groepen 8 hebben digitaal gekookt zodat de ouders een avond
niet zelf hoefden te koken. Bij de groepen 1/2 zijn filmpjes opgenomen in een
ijsberenpak om op die manier te leren tellen. 
Van jullie als ouders krijgen we steeds fijne reacties met leuke
foto’s.

We maken er samen het beste van!

Marijke Cantrijn         
Lisette Dirks

 

ONDERWERPEN
Schoolnieuws 
- nieuwe kleutergroep
- LVS toetsen
- Close Reading
- AMN eindtoets

Belangrijke data

Letterfeest groepen 3

Gemeente Breda, toeslagenaffaire

Bredase Rugby Club

Studerende buren

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN GROEP 1/2  

Wilt u uw kind(eren) die in 2021 of 2022 4 jaar worden nu alvast inschrijven? Begroten
is vooruitzien!
Wij hebben een start gemaakt met de formatie 2021-2022 en willen
graag met de juiste getallen de juiste besluiten nemen. Inschrijfformulieren
zijn te downloaden vanaf onze website (www.kbszandberg.nl) of u kunt deze bij de
administratie halen.   



J A N U A R I  2 0 2 1    J A A R G A N G  5  –  N U M M E R  1 0

MA 1 februari Studiedag (alle leerlingen zijn
vrij!)

DO 4  &  DI  9  februar i  
oudergesprekken groepen 3-5  
LOL-gesprekken groepen 6-7
( l e e r l i n g e n  v a n a f  1 2 . 0 0  v r i j )

MA 15  t/m VR 19  februar i
voor jaarsvakant ie

DO 25 februar i  &  DI  2  maart
Adviesgesprekken groepen 8
( l e e r l i n g e n  v a n a f  1 2 . 0 0  v r i j )

DI  2  maart  leer l ingenraad

Vorig schooljaar is er op de Zandberg de focusgroep “Basis op orde”
samengesteld.  Deze focusgroep houdt zich onder andere bezig met het
verwerven van nieuwe inzichten, literatuurstudie en verbeteringen rondom de
kernvakken taal en rekenen.
De afgelopen schooljaren is er kritisch gekeken naar het begrijpend
leesonderwijs op onze school. Er zijn enquêtes afgenomen binnen het team en
er is samen met een docent Nederlands van PABO AVANS bekeken wat de
nieuwste inzichten zijn rondom begrijpend lezen.
Naar aanleiding hiervan hebben we als team besloten om de methodiek Close
Reading in te voeren. Het gaat er hierbij om dat teksten nauwkeurig,
zorgvuldig, doelgericht en geconcentreerd worden gelezen en herlezen aan de
hand van tekstgerichte vragen. Het doel is dat leerlingen de tekst van
verschillende kanten kritisch leren bekijken met daarbij de belangrijkste vraag:
wat wil de schrijver vertellen? Dit zorgt naast meer plezier in lezen ook voor een
beter begrip van de tekst. Wanneer de leerlingen nog niet zelfstandig kunnen
lezen, gaat het vooral om begrijpend luisteren en kijken. 
Close Reading is geen uitgewerkte methode met bijbehorende toetsen. Toetsen
moeten nog ontwikkeld worden en tot die tijd volgen we de voortgang van
onze leerlingen middels observaties en toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem. U zult dit keer dus geen punt voor Begrijpend Lezen op
het rapport vinden.
We hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd.

NIEUWE KLEUTERGROEP, NIEUWE COLLEGA!

Vanaf 22 februari wordt onze nieuwe kleutergroep opgestart door onze nieuwe collega Lieve
Snijders. We wensen de nieuwe leerlingen, hun ouders en Lieve heel veel leer- en werkplezier!

BELANGRIJKE DATA

LVS TOETSEN

Deze periode van het schooljaar worden normaal gesproken de medio toetsen van het CITO LVS afgenomen. In verband met de
Lockdown is dat op dit moment niet mogelijk. Hoe lang de schoolsluiting nog gaat duren weet helaas niemand, maar hopelijk
mogen we de leerlingen op 8 februari weer ontvangen in de klas. Het afnemen van de LVS-toetsen zal daarmee verschuiven. Geen
zorgen, het afnemen van het  Medio moment kan nog tot eind maart. Wij zullen de toetsen pas afnemen wanneer de leerlingen
weer minimaal twee weken op school zijn en de scores voorzichtig interpreteren.

CLOSE READING



Als school voor primair onderwijs, zijn wij verplicht bij elk kind een eindtoets af te nemen. U bent van onze school gewend dat wij de
eindtoets van het CvTE, College voor Toetsen en Examens (voorheen bekend als de Citotoets) afnemen. Vanaf dit schooljaar hebben
wij ervoor gekozen een andere toets in te zetten, namelijk de eindtoets van AMN. 

Wij zijn van mening dat deze adaptieve toets passend is bij onze leerlingen. Een aantal kenmerken van deze toets op een rij:
- volledig digitaal;
- offline af te nemen, dus ook als het internet wegvalt kan de leerling gewoon doorgaan;
- de toets springt op slot als bijvoorbeeld het internet of een rekenmachine wordt geopend;
- adaptief op vraagniveau, waardoor kinderen gemotiveerd blijven;
- vooruitblader- en terugbladerfunctie, dit geeft de leerling de mogelijkheid om een vraag te parkeren om er later op terug te komen; 
- AMN heeft veel ervaringen met het afnemen van digitale toetsen op grote schaal.
 
Dit schooljaar wordt de eindtoets afgenomen op donderdag 22 april.

Vorige week was het dan eindelijk zo ver, kern 6 was uit dus nu
kennen de leerlingen van de groepen 3 alle letters!
Dat betekent dat het tijd was voor het letterfeest en als dit niet
op school kan, dan doen we het toch gewoon online!

Gisteren en eergisteren zijn de leerkrachten van de groepen 3
bij alle kinderen op bezoek geweest met een belangrijke
envelop met geheime inhoud. In de envelop zaten allemaal
spullen voor een digitaal letterfeest:
letterbingo, een ballon en serpentine, een letterzoekspel, een
recept voor suikerkoekjes en natuurlijk het welverdiende
letterdiploma! 

Zij hebben er afgelopen woensdag een feestje van gemaakt
zoals jullie kunnen zien. De juffen van groep 3 zijn super trots
op al hun kanjers!
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AMN EINDTOETS

LETTERFEEST GROEPEN 3

GEMEENTE BREDA WIL HULP BIEDEN AAN GEDUPEERDE OUDERS

TOESLAGENAFFAIRE 

Gedupeerde ouders die door de toeslagenaffaire in financiële of andere problemen
zijn gekomen, kunnen zich melden bij de gemeente Breda. Een contactpersoon van
de gemeente staat voor u klaar met praktische hulp en advies, hulp bij schulden of
het bieden van een luisterend oor.
Neem contact op via 14 076, of meld u aan via www.breda.nl/toeslagenaffaire .
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STUDERENDE BUREN

Beste bewoner van Zandberg,
Zoals eerder onder uw aandacht gebracht vindt er een
onderzoek plaats naar de maatschappelijke positie van
studenten. In het onderzoek wordt ook Zandberg
meegenomen. In dit onderzoek willen we graag ook
wijkbewoners (niet-studenten) de mogelijkheid geven hun
stem te laten horen. We hadden daarom groepsgesprekken
georganiseerd voor buurtbewoners. Helaas bleek hier
weinig interesse voor te zijn. We proberen de buurtbewoners
nu op een andere manier te bereiken, namelijk door hen een
korte vragenlijst voor te leggen (ong. 5 min.). We zijn op zoek
naar buurtbewoners die geen student zijn. 
In uw wijk staat het studentencomplex aan de Generaal
Maczekstraat en Benedictinessenhof. Wij zijn benieuwd wat
u merkt van de aanwezigheid van studenten in uw wijk. We
horen graag wat uw ervaringen zijn. Ook als u geen contact
heeft met studenten of als u negatieve ervaringen heeft
horen wij dit graag.

Link naar vragenlijst: 
https://verwey-jonker.datacoll.nl/zandberg

Met hartelijke groet, namens het onderzoeksteam van het
Verwey-Jonker Instituut,
Marije Voorwinden Junior onderzoeker Verwey-Jonker
Instituut. 
Kromme Nieuwegracht 6, 3512 HG Utrecht, www.verwey-
jonker.nl, T: 06-13936436
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