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Luizen, neetjes…hoe gaat het ermee?

Doordat er nog niet geluizenpluisd wordt weten we helaas niet hoe het gaat met deze plaaggeesten. In deze bizarre tijd waar we
allen Corona te lijf gaan met al vele maatregelen vragen we jullie om de hoofdjes goed te blijven controleren. Als er iets aangetroffen
wordt geef het dan alsjeblieft door aan de leerkracht en/of luizenpluizers. Ook privé adviseren we jullie openheid te geven aan
ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Geen schaamte, nergens voor nodig. Het kan ons allen overkomen! Alleen zo blijven we allen
alert op een verdere verspreiding en kan er adequaat gehandeld en behandeld worden. Mocht je vragen hebben of kom je er zelf niet
uit, mail ons gerust: kbsdezandberg_luis@inos.nl . Bedankt voor al jullie inspanningen! Hopelijk kunnen we in 2021 weer volop aan
de gang! Groetjes, Gea en Ankie, luizencoördinatie

Beste ouders,

Zoals u in de mail van het College van bestuur van INOS heeft kunnen lezen, heeft        

 Kbs De Zandberg een nieuwe, voor INOS unieke, tweehoofdige directie. U zult

ongetwijfeld vragen hebben m.b.t. de verdeling van de taken en de communicatielijnen.

In een speciale Oudercourant, die vóór 1 december verschijnt, zullen we ons voorstellen

en dit verder uiteenzetten. Vanzelfsprekend kunt u tot die tijd ook terecht met al uw

vragen. In eerste instantie bij de groepsleerkracht, anders bij de teamcoördinator of bij

de waarnemend directeur, Marijke Cantrijn.

We hopen  u snel te ontmoeten.

Lisette Dirks

Marijke Cantrijn
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BELANGRIJKE DATA

DI 17 november 10-min gesprekken groep 1-2 en kennismakingsgesprekken groep 8

MA 23  november  Start  Zandberg  Academie per iode 2

DI  1  december  MR

DO 3  december  Sinterklaasvier ing  groepen 1/2

VR 4  december  Sinterklaasvier ing  groepen 3  t/m 8

WO 9  december  Studiedag (a l le  leer l ingen z i jn  vr i j ! )

VR 18  december  Leer l ingen vr i j

MA 21  december  t/m VR 1  januar i  Kerstvakant ie

NATIONAAL MEDIA PASPOORT

Thema 2 – Bewaak je identiteit

Wie ben jij op internet? Je reputatie is wat mensen over jou
denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. Wat heb je gepost of welke
berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je iets doet online. Bedenk wat
mensen over jou zouden kunnen denken als ze iets van jou online zien. Denk na
over wat je graag wilt dat mensen over jou denken. Als je wilt kun je anoniem
of onder een andere naam online zijn. Dan lijkt het gemakkelijk om dingen te
doen die je anders niet zo snel zou doen. Besef dat je altijd terug te vinden
bent en dat anonimiteit geen excuus is om verkeerde dingen te doen online. Je
moet weten dat bepaalde dingen ook online strafbaar zijn. Denk goed na wie je
als vrienden toelaat op je online profielen. Als je twijfelt niet doen en praat
er met iemand over. 
Spreek niet zomaar af met iemand die je online hebt leren
kennen.
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. 

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Alle jaargroepen kunnen altijd nog leesboeken gebruiken waar uw kinderen op uitgekeken zijn. U
kunt deze af (laten) geven bij de administratie. 



NIEUWE (VICE)VOORZITTER GMR INOS

De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter!
Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe
rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op
zich neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft
de GMR een sterke basis om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over
bovenschools INOS-beleid.

Hier stellen zij zich voor:

Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en ben getrouwd met
Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een jongen van 3 en een jongen
van 1 jaar. Ik ben binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben begonnen op het VSO Breda
College als leerkracht, na heel wat jaren ben ik sinds kort werkzaam op Ons Sbo en van de
vele rollen nu in de
rol van Intern begeleider.
Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik mag de voorzittersrol op me nemen. Ik
heb er enorm veel zin in om met de leden samen te brainstormen over allerlei
zaken rondom personeel, onderwijs en financiën. Naast mijn werk zit ik binnen de tennis
in het verenigingsleven en houd ik van gezelligheid!
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Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze jongste Floris op SO het Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit
ik als ouderlid in de GMR en de GMR commissie financiën. Er gebeurt een hoop in het onderwijs zeker in deze
uitdagende corona tijd en ik vind het erg mooi om mijn steentje bij te kunnen bijdragen en het ouderperspectief te
kunnen geven. Ik heb er veel zin in om als vicevoorzitter samen met alle leden van de GMR een goede en zinvolle
invulling te geven aan de medezeggenschap binnen INOS. Als er ouders zijn met vragen over bovenschoolse zaken,
neem dan gerust contact met me op!
 
Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mailadres gmr@inos.nl .  Wil je meer
weten over de GMR? Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/
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VERKEERSVEILIGHEID

Het brengen en halen van onze leerlingen verloopt op de meeste plaatsten heel
goed. De Coronamaatregelen worden door u en de kinderen goed nageleefd.
Dank daarvoor! Bij het Claralaantje is het druk en daarom vragen we u om de
kinderen bij het verlaten van het laantje links of rechts van de poort op te
wachten. Mocht u onverhoopt tóch aan de overkant op uw kind(eren) wachten,
bespreek dan dat zij uit het laantje naar rechts naar het zebrapad gaan en daar
oversteken. Ook de leerkrachten zullen hier in de groep aandacht aan
besteden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vindt uw kind het leuk om te zingen? Dat kan bijna om de hoek, bij de Kooracademie Breda!   
Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom binnen één van onze groepen. Maar ook als je ouder bent 
kun je instromen in één van onze groepen. Zingen kan al op dinsdag en donderdag en vanaf 
2 november ook op maandag. Voor ieder kind op de basisschool is er dus een passende groep, op een van deze dagen in de week.
De meeste lessen vinden plaats op onze hoofdlocatie aan de Zandberglaan 58.  
Eerst meer weten? Op zaterdag 31 oktober van 10:00-11:30 uur houdt de kooracademie een gratis laagdrempelige sing-in voor alle
basisschool leerlingen. Hierin wordt gezellig gezamenlijk gezongen en meer uitgelegd over de werkwijze, opleiding, groepen en
uitvoeringen. De sing-in wordt gehouden op onze hoofdlocatie aan de Zandberglaan 58 te Breda. 
Komt u naar de sing-in of naar een van onze groepen of wilt u meer weten?   Als gevolg van de huidige RIVM-richtlijnen is vooraf
registreren verplicht via: www.kooracademiebreda.nl/sing-in-voor-kinderen .

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

We hebben sinds de herfstvakantie geen directeur meer, maar een prinses en een burgemeester!

"Ik weet eigenlijk niet wat ik gemaakt heb. Dat vind ik zo leuk aan kunst."

"Ik ben met m'n papa & mama & m'n ouders op vakantie geweest."

"Als je kaal bent, ben je door je haren heen gegroeid."

Juf: "Hij is al 4 jaar geworden." "Nou, ik ben al half 4! "

KBS De Zandberg   |   Zandberglaan 60-62    4818 GL  Breda   |   076 5214109   |   www.kbszandberg.nl

KOORACADEMIE BREDA

https://www.facebook.com/dezandberg/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

