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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.

MLasritjkeDCanktsrij

Beste ouders, verzorgers,

Wat was iedereen weer blij dat de school openging na de Lockdown en wat viel het
tegen voor de ouders, kinderen en leerkrachten dat de riolering ons de afgelopen
week in de steek liet. We realiseren ons dat dit heel vervelend was, maar we hadden
te maken met overmacht. Veiligheid voor alles en op de benedenverdieping konden
we dat de afgelopen dagen niet garanderen. Verderop in deze courant kunt u lezen
welke stappen er in het weekend gezet zijn. We zijn blij dat we alle kinderen vanaf
donderdag weer konden ontvangen en dat we vanaf volgende week weer “fris en
fruitig” aan het werk kunnen.
Na het bericht van het overlijden van een ouder van onze school realiseren we ons
weer hoe relatief alles is - en hoe onbelangrijk onze problemen eigenlijk zijn en wat
echt belangrijk is in het leven.

LEERLINGENRAAD

In de leerlingenraad is de Lockdown periode besproken en de conclusie van de
kinderen was dat sommige dingen wel fijn waren aan het thuisonderwijs. Zij
hebben met elkaar de voordelen besproken en deze zijn gedeeld met het team.
Daarnaast zijn ze een plan aan het bedenken om een leuke activiteit voor alle
kinderen te organiseren wanneer de maatregelen dit weer toelaten. Dit zal betaald
worden van het geld van de ouderraad. De leerlingen van de leerlingenraad willen
2 keer per jaar een schoolkrant uit gaan geven, ze hebben alleen nog een leuke
naam nodig. Elke bovenbouwgroep mag één naam inzenden.
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WERKZAAMHEDEN RIOLERING
De school ontdekte op vrijdag een lekkage in de kelder. Men was in eerste aanleg in de veronderstelling dat het een
lekkage van de ketel betrof (waar op donderdag aan gewerkt was) maar in de loop van vrijdagmiddag blijkt uit
onderzoek van deze monteurs dat dit niet het geval was. Men verdacht het riool.
De melding van lekkage in de kelder werd telefonisch bij BreedSaam gemeld op vrijdagmiddag even na 17.00 uur.
BreedSaam zocht direct contact met Gerritsma rioolservice en gelukkig lukte dat nog. De directeur van Gerritsma was
zelf rond 18:00 uur nog ter plaatse met een medewerker van de Zandberg.
Gerritsma kreeg van BreedSaam opdracht de lekkage op te lossen, er werd een afspraak gemaakt om de
werkzaamheden op te starten op zaterdagochtend.
Zaterdag bleek de lekkage groter dan verwacht, het rioolwater stond in de kruipruimte onder de gehele school.
BreedSaam hoorde van Gerritsma dat het minimaal 2 a 3 dagen werk zou zijn om de kruipruimte leeg te zuigen en de
riolering te vervangen. Om half 2 op zaterdagmiddag was er contact met de directie van de school en werd besloten
om de school maandag te sluiten omdat naar alle waarschijnlijkheid alle toiletten zouden moeten worden afgesloten.
Gerritsma ging op zaterdag verder met het leeg zuigen van de kruipruimte en het provisorisch herstellen van de
gebroken riolering, zodat ze maandag direct zouden kunnen starten met het vervangen van de gehele riolering.
Om half 4 was er telefonisch overleg tussen BreedSaam en de directeur bedrijfvoering van INOS, waaruit bleek dat de
school toch niet volledig hoefde te worden gesloten. Dit besluit werd genomen in overleg met BreedSaam, bestuurder
INOS en directie Zandberg. Men heeft besloten om de kinderen te laten komen en dixies te plaatsen op het
schoolplein. Dit was geen probleem voor Gerritsma, zij zetten alles af met linten maar merkten wel op dat de
stankoverlast behoorlijk overheersend zou kunnen zijn.
Alleen voor de kleuters was de situatie te onveilig en daarom hebben we moeten besluiten om hen maandag en
dinsdag thuis te laten blijven. Dit werd teruggekoppeld aan de directeur bedrijfsvoering van INOS.
Op zondag werden er 23 dixies op het terrein van de school geplaatst.
I.v.m. de corona-richtlijn om in cohorten te werken, was het geen optie om met 8 kleutergroepen (184 kinderen) naar
een andere locatie te gaan. Bovendien zou dit logistieke problemen opleveren voor gezinnen met kinderen in een
kleutergroep en in hogere groepen.
Vandaag zijn de meeste werkzaamheden klaar en in het weekend wordt het hele project afgerond.
Vanwege de veiligheid op het schoolplein worden de dixies a.s. woensdagmiddag (17 maart) weggehaald; het past niet
in de planning van het bedrijf om dit in het weekend te doen.
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POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT (PBS)
Deze maand ligt de nadruk op de gedragsverwachtingen tijdens het stallen van de fietsen.

NATIONAAL MEDIA PASPOORT
Thema 3 – Maart - Wat je geeft krijg je terug
Respectvol met elkaar omgaan en online pesten. Wanneer je positieve dingen
post over anderen, zijn zij waarschijnlijk ook positief over jou. Helaas werkt het
ook zo met negatieve berichten. Onthoud dus dat wanneer jij graag wilt dat
mensen positief over jou zijn online, dat het een goed begin is om zelf positieve
berichten te posten. Maar wat doe je wanneer mensen online toch negatief over
jou berichten? Hoe kan je daar het beste mee omgaan?
Aan dit thema wordt deze maand in elke jaargroep aandacht besteed. We hopen
dat u thuis ook met uw kind in gesprek gaat en thuis en school elkaar hierdoor
versterken.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
BELANGRIJKE DATA
MA 15 maart Juffrouw Cora komt weer
werken in groep 5 CK
VR 26 maart Portfolio's mee naar huis
MA 29 maart MR vergadering
VR 2 april studiedag
MA 5 april 2e Paasdag
VR 16 april afsluiting
Zandbergacademie periode 3
DI 20 april leerlingenraad
DO 22 april eindtoets groepen 8
en kleuterfeest
VR 23 april leerlingenraad met
directie
MA 26 april Koningsspelen

U treft hieronder alvast de vastgestelde vakanties in schooljaar 2021–2022.
Aanvullende vrije-/studiedagen worden, na vaststelling in de MR, in de editie
april in de Courant gepubliceerd.
Eerste schooldag: maandag 6 september 2021
Herfstvakantie: 24 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022
2e Paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie 2022: maandag 25 juli t/m vrijdag 4 september 2022
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SCHOOLREISJE GROEPEN 6, 7 & 8
Omdat de versoepelingen nog even op zich laten wachten, hebben we in overleg besloten om het schoolreisje op 26 april
niet door te laten gaan. We hebben een nieuwe datum geprikt: maandag 28 juni, in de hoop dat het dan door kan gaan. De
groepen 8 mogen ook nog mee en zijn dan terug van kamp.
Op 26 april zullen de groepen 6 & 7 meedoen aan de Koningsspelen.

EXTERN NIEUWS

WATERPOLO SCHOLENTOERNOOI

In 2020 hebben we jammer genoeg het jaarlijkse waterpolo scholentoernooi niet meer kunnen laten plaatsvinden door de
Corona maatregelen. De organisatie was al helemaal rond, maar het mocht niet baten. Voor 2021 hebben we de hoop dat
het scholentoernooi wel weer kan plaatsvinden. Normaal vindt het scholentoernooi plaats rond eind februari en begin
maart. We denken dat dit nog te snel komt in verband met de geldende maatregelen. Wij willen dit jaar het scholentoernooi
dus wat later in het jaar organiseren. Op dit moment moeten we afwachten hoe alles gaat lopen en hopen we rond mei en
juni alsnog het scholentoernooi te kunnen organiseren.

CHATIME, NEWS4KIDS INTERNET TV
ChaTime maakt niet alleen nieuws, ChaTime is een middel om
de wereld van kinderen te vergroten, bevordert zelfrespect,
zelfvertrouwen en assertiviteit. Chatime laat kinderen
meedenken en beslissingen nemen en zij worden bewust van
hun eigen talenten en capaciteiten. Hebt u leuk nieuws uit
Breda, of van uw school, zijn er reporters en of leerlingen die
voor ChaTime over uw school, wijk en of buurt willen schrijven?
Mail de redactie: redactie@chatime.nl
www.chatime.nl

TENNISVERENIGING ' T EI
Vanaf april wordt weer gestart met jeugdtennis. Dat kan leuk
zijn voor de kinderen die op de Zandberg zitten!
Meer info staat op de website:
www.tvhetei.nl
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