
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
 

- Vrijdag 14 april: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!) 
- Maandag 17 april: 2e Paasdag 

- Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april: Eindcito groepen 8 
- Woensdag 19 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 21 april: Koningsspelen 

- Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: Meivakantie 
- Maandag 8 mei: Luizencontrole 
- Dinsdag 9 mei: Vergadering MR 

- Vrijdag 12 mei: Vergadering Ouderraad 
- Maandag 15 t/m donderdag 18 mei: Avondvierdaagse 
- Woensdag 17 mei: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Woensdag 17 mei: Schriften inkijken groepen 3, 4 & 5; schriften mee groepen 6 & 7 
- Dinsdag 23 mei: Schoolfotograaf 
- Woensdag 24 mei: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!) 

- Donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei: Hemelvaart 
- Dinsdag 30 mei: Schoolreisje groepen 6 & 7 

- Woensdag 31 mei: Schoolfotograaf gezinsfoto’s 
- Woensdag 31 mei: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
 

 
Onderwerpen in deze Courant 

In actie voor Kika; 
Team info: Formatie ’17-‘18, jaarplanning ’17-’18, schooltijden, 

Koningsspelen, fietsen of wandelen, schoolfotograaf, Zandberg Academie; 
Commissienieuws: Ouder Onderwijs Commissie, Verkeerscommissie; 

Nieuws uit de MR; 
De rubriek met een korreltje zand; 

         Extern nieuws: Complimenten onderzoek, Breda Actief, 
        Pony weken, Jeruzalem Parochie  

    

 
Vier leerlingen groep 5 JS komen in actie voor Kika! 
Op dinsdag 18 april (hoofdingang) en donderdag 20 april (achteringang) treft u tussen 08.30u en 
08.45 uur vier leerlingen uit groep 5 JS die een actie hebben opgezet voor Kika. Ze hebben het 
gehele plan zelf bedacht vanuit eerst verwondering en verkenning, om vervolgens hun plan verder 
helemaal zelfstandig uit te werken. Ze hebben naast hun eigen leeropbrengst het doel om ‘zoveel 
mogelijk’ geld op te halen voor hun goede doel Kika. 
Dus draait u, of uw kind, tegen betaling van € 0,50 aan het rad? #beleven 
Complimenten aan onze helden uit groep 5 JS  Sterre, Julia, Anne en Vicky. 
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Volgende edities: 
11 mei – 8 juni – 13 juli  
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Formatie 2017 – 2018 

In het komend schooljaar kent onze school 30 groepen. We zullen zeven groepen 1/2 hebben, nu 
acht, en in de andere groepen trekken we de lijn door uit het voorgaande leerjaar. Dit betekent; 
4x groep 3, 4x groep 4, 3x groep 5, 4x groep 6, 4x groep 7 en 4x groep 8. Daarnaast wordt er 
formatie ingeruimd voor de extra ondersteuning buiten de groep, zoals De Zandberg Academie, 
spiegelklas en Remedial Teaching. Eind juni wordt voor de leerlingen, en dus ook voor u als ouder, 
duidelijk welke leerkracht(en) aan welke groep wordt gekoppeld. 
 

In groep 1/2 FM zullen de jongste en middelste kleuters worden herplaatst in de andere 
kleutergroepen. Dit is met betreffende ouders in een persoonlijk overleg op school gecommuniceerd. 
Daarnaast is besproken hoe we de overstap van deze kleuters zo gemoedelijk mogelijk kunnen laten 
lopen. 
 

Jaarplanning 2017 – 2018 (vakanties & studiedagen) 
Eerste schooldag:  maandag 28 augustus 2017 
Studiedag:   donderdag 21 september 2017 
Herfstvakantie:  16 oktober t/m 20 oktober 2017 
Studiedag:   maandag 23 oktober 2017 (dag ná de herfstvakantie) 
Studiedag:   woensdag 6 december 2017 
Studiedag:   vrijdag 22 december 2017 (dag vóór aanvang van de kerstvakantie) 
Kerstvakantie:   25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie:  12 februari t/m 16 februari 2018 
Goede vrijdag:  vrijdag 30 maart 2018 (studiedag personeel) 
2e paasdag:   maandag 2 april 2018 
Meivakantie:   23 april t/m 4 mei 2018 
Hemelvaart + vrije vrijdag: donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 
2e pinksterdag:  maandag 21 mei 2018 
Studiedagen:   maandag 11 juni & dinsdag 12 juni 2018 
Laatste schooldag:  vrijdag 6 juli 2018 

Invoering schooltijden?  

Er zijn enkele vragen binnengekomen naar aanleiding van de afgenomen enquête schooltijden. Deze 
gingen met name over het moment van invoering van mogelijke wijziging. Er moeten eerst nog een 

aantal hordes worden genomen, alvorens er een besluit genomen wordt tot wijziging schooltijden. 
Vervolgens zal ieder, bij een mogelijke wijziging, zaken moeten regelen als we het hebben over 
bijvoorbeeld opvang. Dus eerst zal nu de uitslag van de enquête uitvoering worden besproken 
binnen de MR en vervolgens binnen het MT en team. U zult op de hoogte gehouden worden over de 
vorderingen. Mochten er wijzingen komen in de schooltijden, dan zullen deze niet eerder ingevoerd 

worden dan het schooljaar 2018 – 2019. 

 Koningsspelen 2017 
Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag op KBS De Zandberg. 

De groepen 1/2, 3 en 4 hebben een sportief programma op de school (normale schooltijden). 
De groepen 5 t/m 8 vieren Koningsdag van 09.00u – 14.45u op de locatie van honkbalvereniging 
HSC Jeka en voetbalvereniging PCP. Morgen ontvangt u hierover een brief met meer informatie. 
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Fietsen of wandelen? Auto of fiets? Wandelen of auto? 
Als school stimuleren wij het te voet en met de fiets naar school komen. Leerlingen binnen de cirkel 

komen bij voorkeur te voet. Leerlingen die buiten de aangegeven cirkel wonen mogen op de fiets 
naar school komen. Incidentele uitzonderingen zijn mogelijk!

 
En zoals in de schoolgids staat, raden wij af om uw kinderen met de auto naar school te brengen. Dit 
ter bevordering van een veilige verkeerssituatie rondom de school én vanwege beperkte 
parkeercapaciteit. 
 

En waar zet uw kind dan zijn/haar fiets? 

- Op het schoolplein aan de achterzijde van de school tussen de ‘nietjes’; 

- Op het schoolplein aan de voorzijde mogen alleen de leerlingen uit de groepen 1/2 en 3 hun fiets 
plaatsen; 

- Op de oprit naar de school (kant van het klooster), vóór het schoolpleinhek, kunnen de fietsen 
van de groepen 4 t/m 8 geplaatst worden. 

- Vroeg op school?  
Goed ver in de rekken plaatsen. Dan blijft er voldoende plaats over voor andere fietsen 
Tussen de ‘nietjes’ aan de voorzijde is, wanneer ieder zijn fiets goed aansluit, plaats voor twee 
rijen fietsen. 

En; netjes afstappen bij de straat, dit in verband met de veiligheid voor iedereen! 
 
Schoolfotograaf 
Zet het alvast in uw agenda: de schoolfotograaf!  
 
Op dinsdag 23 mei komt de schoolfotograaf weer de foto’s nemen.  
Op woensdag 31 mei van 12.00u tot 14.30u is de middag van de broertjes/zusjes- en inhaalfoto’s. 
Zet deze data dus alvast in de agenda! Het is hét moment om alle kinderen van het gezin samen op 
de foto te laten zetten. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

De Zandberg Academie 

Op vrijdag 19 mei zal er van 15.30u – 16.15u wederom een tentoonstelling zijn van De Zandberg 
Academie. Ditmaal presenteren de deelnemers van periode 4 hun resultaten en iedereen is welkom 

om een kijkje te komen nemen. Leerlingen die deze periode deel hebben genomen aan De Zandberg 
Academie krijgen na de meivakantie nog een brief mee met het exacte programma. Vanaf 12 mei is 

op de site www.dezandbergacademie.nl het programma van de tentoonstelling te vinden. 
 

Commissienieuws 

 
Ouder Onderwijs Commissie 

Op 15 maart jl. is de Ouder Onderwijs Commissie (OOC) weer samengekomen en hebben we 
gesproken over een aantal interessante onderwerpen.  
 
Doel en status OOC 
Omdat er wat onduidelijkheid was, zijn we allereerst gestart met het goed neerzetten van het doel en 
de status van de OOC. De discussies n.a.v. de onderwerpen die wij als OOC aandragen, dienen als 
klankbord voor Hans. Hij neemt deze input mee naar het personeel en de MR. De input die de leden 
voor een vergadering aandragen, dient altijd onderwijskundig te zijn. Heb je ook punten die je 
besproken wilt hebben, laat dit dan aan één van ons weten en wij nemen dit mee. 
Toetsing Er is een stuk opgesteld dat de plannen rondom de toetsing in de groepen toelicht. Dit stuk 
zit in de eindfase van de besluitvorming en werd door Hans gedeeld om een laatste keer te 
klankborden. Meer info hierover volgt, zodra het klaar is, via school. 
 
Cito- toelichting uitslag 

Er is gebleken dat ouders die  voor de 1e keer met een cito uitslag geconfronteerd worden, niet 
helemaal op de hoogte zijn hoe ze deze moeten interpreteren. De uitleg is onduidelijk. Een 3-tal 
leden van de OOC zal samen met Lisette (TC-er ondersteuning) de tekst doorspreken en 
aanpassen. 
 
Visie op leren 
Omdat (alleen) cijfers demotiverend kunnen werken (‘ik kan het niet t.o.v. mijn omgeving’) , wordt er 

onderzocht om naast het werken met rapporten en doelengesprekken voor elk kind een portfolio toe 
te voegen. Hierbij gaat het meer om het proces. Rapportcijfers zullen een onderdeel van het 
schoolsysteem blijven (deze meten nl. de ontwikkeling). Cijfers zijn ook niet erg, kinderen leren zo 
dat er verschillen in niveaus zijn, dat dit niet erg is zolang de inzet benadrukt en beloond wordt. Er 
worden ideeën aangedragen zoals werken met mindmaps bij elk nieuw thema om zo tegen het einde 
van het thema te laten zien wat er allemaal geleerd is.  
 
Heb je vragen, dan kun je altijd één van ons aanspreken!  

José de Graaf, Wendy Dujardin, Marleen Dros, Sylvia Verlinden, Marloes van Nispen, Robin de 
Jong, José Hiel, Cathelijne Appels, Jeroen Novak, Meike vd Nieuwendijk, Chantal Kessels, Hanneke 
Verdonk (allen ouders met een verdeling van groep 1/2 t/m 8) en Hans Staps 
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Verkeerscommissie 
 

Themabrief Verkeer april-mei 
In de maanden april/mei houden we ons bezig met de verkeersregels.  
Groepen 1 t/m 4 zullen na de meivakantie een fietsparcours afleggen. 

Hierover later meer info. 
 

Vorige week zijn alle leerlingen van de groepen 7 geslaagd voor het 
theoretisch examen en de groepen 8 leerlingen zijn, na een paar 

herexamens, ook allemaal geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. 
Ze kunnen dus veilig de weg op. 

 

85% van onze leerlingen komt met de fiets, te voet of op de step naar school. Dat is echt fantastisch. 
De laatste week van mei gaan we het weer eens checken en brengen we jullie daarvan op de 
hoogte. Eens kijken of er dan nog meer kinderen met de fiets of te voet naar school komen. 
 
Weet u ze nog allemaal? Wist u bijvoorbeeld dat: 
- Het verboden is vlak voor een zebrapad in te halen? En dat de boete daarvoor maar liefst € 370 is! 
- Je op, of op 5 meter afstand van een zebrapad niet mag stilstaan met een auto. Dus ook niet snel je 

kinderen eruit mag laten? En dat de boete daarvoor maar liefst € 90 is! 
- Je moet afstappen van je fiets, om op een zebrapad voorrang te hebben? 
- Een zebrapad eigenlijk een voetgangers-oversteek-plaats (VOP) heet? 
- Het eerste zebrapad in het Romeinse Pompeï lag en dat deze bestond uit grote stenen, zodat ze bij 

het oversteken geen vuile voeten kregen? 

Wilt u meer weten, test dan je eigen kennis eens op vvn.nl/opfriscursus 
 
Veilig naar school? Dat doen we samen! 

Een veilige schoolomgeving? Kom lopend óf met de fiets naar school! Dat is nog gezond ook. 
Kom je lopend? De verkeersbrigadiers op de Gen. Maczekstraat en Zandberglaan helpen je graag 
veilig oversteken. Geen verkeersbrigadiers? Steek ook dan over bij het zebrapad. 
Op de fiets? Zorg voor een goede verlichting en maak het veilig voor voetgangers: stap op tijd af! 
Fiets niet tot aan of op het schoolplein. Kinderen: zet je fiets in de fietsenstalling. Ouders: zet je fiets 
op de oprijlaan tegen de kerk. Met de auto? Neem de tijd de auto te parkeren in een vak, 
vanzelfsprekend niet voor een oprit. Wij kennen geen ‘Kiss & Ride’-zone rond de school. 
Geef anderen het goede voorbeeld: houd je aan de verkeersregels en blijf vriendelijk tegen de 
brigadiers en andere weggebruikers. Op school is helaas geen plaats voor alle fietsen. Woon je dicht 
bij school? Kom dan zoveel mogelijk lopend naar school. 
 
Wij werken aan een veilige schoolomgeving. Help mee! 

 

MR INFO 
 

Wat is er 20 maart besproken? 

De jaarplanning voor het schooljaar 2017 – 2018 is besproken. We hebben deze goedgekeurd en 
vastgesteld. Verderop in deze Zandberg Courant kun je er meer over lezen. 
Waarover hebben we nog meer gesproken? 

We hebben gesproken over de enquête schooltijden die we hebben verspreid onder de ouders. Er is 
ook stilgestaan bij de tevredenheidsmeting 2017. De uitslagen van de enquête en de 
tevredenheidsmeting  worden in de volgende MR vergadering besproken.  
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We zoeken 2 nieuwe leden voor de oudergeleding! 

Misja de Jong en Serge Settels stoppen aan het einde van dit schooljaar omdat ze beiden na de 
zomervakantie geen kind meer op De Zandberg hebben. 
In de bijlage van deze Zandberg Courant lees je meer over de 2 ouders die we zoeken om de MR te 
komen versterken. 
Tot slot 

Wim Jansen van de GMR is bij deze MR vergadering geweest. Hij heeft ons verteld wat de GMR 
zoal doet en waar de GMR en MR elkaar in kunnen versterken. 
 
Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad? 
Op de site van De Zandberg staat meer informatie over de Medezeggenschapsraad. Je kunt ons 
mailen via kbsdezandberg_mr@inos.nl of je kunt ons natuurlijk aanspreken op het schoolplein of in 
de klas. 

Met een korreltje zand  

- Trots op twee artikelen over onze school in onderwijsvakbladen. Zie de bijlage en geniet mee!; 
- De witte belijning bij de ingangen van groep 3/4/5 en 6/7/8 is een initiatief van de leerlingen uit 

groep 3 EC! Een mooie betrokkenheid vanuit de schoolwaarden ‘zelfbewust’ en ‘ geborgenheid’;  
- Op het schoolplein, bij de ingang van groep 3/4/5, staan ook twee lijnen richting het 

gemeenschapshuis. Wilt u deze ruimte ertussen vrijlaten tijdens het ophalen van uw kinderen? 
Dan kunnen de kinderen die overblijven overzichtelijk te oversteek maken! 

- De actiepunten n.a.v. de uitslag van het tevredenheidsonderzoek worden opgemaakt en 
besproken in de MR. Daarna zullen deze naar ieder worden gecommuniceerd. 
Met de rapportcijfers 8,1 van de leerlingen, een 8,0 van ouders en 8,3 van de medewerkers 
mogen we zeer tevreden zijn! 

- De witte belijning bij de ingangen van groep 3/4/5 en 6/7/8 is een initiatief van de leerlingen uit 
groep 3 EC! Een mooie betrokkenheid vanuit de schoolwaarden ‘zelfbewust’ en ‘ geborgenheid’;  

- Veel nieuws over verkeer in de Courant. Waarom? Het gaat over de veiligheid van uw kinderen! 

- Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Komt uw kind ook in het oranje? 
 

nieuws  
Universiteit van Amsterdam 

Heeft u een kind in de leeftijdscategorie 4 tot en met 8 jaar en merkt u weleens dat uw kind boos, 
dwars of opstandig is? Dan kunnen wij u tips en adviezen verstrekken over het geven van 
complimenten. Bent u geïnteresseerd kijkt u dan vooral op onze website: 
www.complimentenonderzoek.com 
 

Breda Actief 

Vanaf 1 april gaat sporten in de wijk weer naar buiten! Kijk op www.breda-actief.nl/sporten-in-de-wijk/ 
en ontdek waar jij gratis kan sporten bij jou in de buurt!  
 

Ponykamp weken 

Ruitersportcentrum Breda in de zomervakantie  
http://www.ruitersportcentrumbreda.nl/activiteiten/ruiterkampen/evenement/48-ponykamp-week-2 
 

Jeruzalem Parochie 

In de bijlage een programma rondom Pasen. 
Activiteiten en vieringen ‘Pasen met kinderen’. 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan! 
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