
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
 

- 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 + vrije vrijdag 
- Dinsdag 30 mei: Schoolreisje groepen 6 & 7 
- Woensdag 31 mei: Schoolfotograaf gezinsfoto’s 

- Woensdag 31 mei: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Donderdag 1 juni: Vergadering leerlingenraad 
- Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag 

- Dinsdag 6 juni: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!)  
- Woensdag 7 juni: Sportdag groepen 3, 4 & 5 
- Donderdag 8 juni: Sportdag groepen 6, 7 & 8 

- Woensdag 14 juni: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 16 juni: Kleuterfeest 

- Maandag 19 juni: Vergadering Ouderraad 
 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: Schoolfotograaf, Koningsspelen, Verkeersbrigadiers 
Leerlingenraad en leerlingennieuws 

Medezeggenschapsraad 
De rubriek met een korreltje zand 

Extern nieuws: Summer Camp (Engels voor Bengels), 
CJG Breda, Chatime 

    

 

 
 
Schoolfotograaf       
Niet vergeten: de schoolfotograaf op dinsdag 23 mei en  
broertje/zusjes- en inhaalfoto’s dag op woensdag 31 mei van 12:00u – 14:30u 

 Koningsspelen 2017 

Langs deze weg wil ik alle ouders en medewerkers bedanken voor een geslaagde Koningsspelendag. 
We hebben met elkaar op een open, vrije en vriendelijke wijze de verjaardag van onze Koning met 
elkaar mogen vieren. Het getetter van de fluitjes is inmiddels bij iedereen uit zijn oren, de draaiboeken 
zijn aangescherpt waar nodig en de dag is zeker voor herhaling vatbaar. Speciale dank gaat uit naar 
Albert Heijn Ginnekenweg en Aartsenfruit Kids foundation. 
Okido en duim omhoog voor alle leerlingen!  

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
11 mei 2017 

Jaargang 2 – Nummer 11 
 
 

Volgende edities: 
8 juni – 13 juli – 13 september 
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Commissienieuws 
 
Gezocht  Verkeersbrigadiers 
 
Met ingang van komend schooljaar zijn we op zoek naar twee brigadiers op de 
Zandberglaan. Het gaat om 2 brigadiers op zowel dinsdag- als donderdagochtend 
van 08:20u – 08:45u. Je kunt je opgeven bij chantal@settels.com  
 

Info van de  

Op 20 april is de leerlingenraad bijeen geweest en heeft gesproken over de volgende onderwerpen: 
parkeerruimte fietsen, rookverbod op het schoolplein, het buitenspelen in de middag voor de groepen 
4 t/m 8, de methode begrijpend lezen en de temperatuur in sommige lokalen. De secretaris maakt nu 
de notulen en de bedoeling is dat hiervan een verslagje komt in de volgende Courant. Natuurlijk 
worden de andere leerlingen in de groepen geïnformeerd over hetgeen er is besproken en besloten. 
 
Campagne; Eigenlijk best gek, hè?! 
Dat wij een product waar je ziek van kan worden, zo normaal vinden en het behandelen als een gewoon product. Volop 
verkrijgbaar in het zicht van kinderen. Of dat ouders/mensen roken waar kinderen bij zijn. Als we niet willen dat onze 
kinderen gaan roken, moeten we niet doen alsof sigaretten heel normaal zijn. 

 

Actie voor het goede doel door 4 leerlingen uit groep 5 JS 

Voor de meivakantie hebben wij, Vicky, Anne, Julia en Sterre uit groep 5 JS, de actie “het rad van 
geluk” bedacht en uitgevoerd. En hiermee hebben wij geld ingezameld voor de stichting KiKa. 
We vonden het fijn om kinderen te kunnen helpen. Zelf hebben we ook veel geleerd. Zoals hoe we 
zo’n actie moesten plannen en wat je dan allemaal moet regelen. En dat je vriendelijk blijft en altijd 
blijven lachen. Ook toen het heel erg druk was bij het rad van geluk. 
 

Het totaal opgehaalde geld: €133,50 

We vonden het leuk om te doen! 
 

Alpe d’HuZes 
Eise van Schijndel, leerling groep 7 A, zal op 1 juni deelnemen aan Alpe d’Huzes. Hij heeft zijn 
‘doneer’verzoek opgehangen op een A4tje naast zijn klas én op de raam bij de personeelskamer. U 
kunt Eise steunen door lege flessen af te geven bij lokaal 7A. Zoals u wellicht weet gaat al het 
ingezamelde geld naar de strijd tegen kanker. Zet ‘m op Eise….toitoitoi! 
Kijk verder op; https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/eisevanschijndel 
 

MR INFO 
 

Morgen ontvangt u een 2e brief van de MR. Wij zoeken nieuwe leden om de MR te komen versterken!   
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Met een korreltje zand  

- Roken is een keuze, echter de plaats waar er gerookt wordt niet!  

- Op het schoolplein van De Zandberg is het tijdens schoolmomenten niet toegestaan te roken. 
- Zet je fiets goed in de rekken. Begin achteraan, tegen de muur van het klooster. Dan kunnen de 

leerlingen die later zijn ook hun fiets netjes wegzetten! 

- Zit je in groep 1/2 of 3? Dan mag je fiets op het schoolplein net voorbij de toegangspoort staan. 
- En netjes afstappen bij de straat, dit in verband met de veiligheid voor iedereen! 

- Vrijdag 19 mei (15.30u – 16.15u) is er een tentoonstelling van De Zandberg Academie.  
- In het nieuwe schooljaar zal het CJG in samenwerking met de school 4 bijeenkomsten organiseren 

met de titel ‘schatten van ouders’. Tijdens deze vier ontmoetingen staan we stil en praten we over 
uw ideeën van opvoeden. Verdere informatie én inschrijving voor deelname volgt later. 

 

nieuws  
 
Summer Camp ‘Engels voor Bengels’ 

Van 17 t/m 21 juli zijn wij als school voor de 2e keer gastheer voor het Summer Camp ‘Engels voor 
Bengels’. Aanmelden kan via de website www.summercamp.nl  
De leerlingen krijgen komende week een flyer mee naar huis! 
 
CJG Breda  Schatten van ouders 

Op donderdagavond 1 juni (19.30-22.00u Theater de Avenue) geeft Eva Bronsveld een lezing voor 
alle ouders die hun kinderen al prima opvoeden, maar dat gewoon nog iets leuker, beter of relaxter 
willen doen. Zin in? Je kunt je opgeven via vrijwilligers@cjgbreda.nl . 
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Chantal van Vegten: 06-23114262 
 
CJG Breda  Goed uit elkaar 
Zoekt u duidelijke informatie over wat u bij een scheiding kunt tegenkomen? Geef u dan op voor een 
van de thema-avonden van ‘Goed uit elkaar’, op donderdag in mei/juni. Meer informatie vindt u op 
www.imwbreda.nl bij ‘Goed uit elkaar’. 
 
Chatime   

Op zondag 25 juni van 13.00 tot 18.00 uur organiseert Chatime een groot FesTienval op STEK Breda 
aan de Veilingkade 9. Dit coole en stoere terrein wordt omgebouwd tot een groot feestterrein met 
workshops, dj’s, bandjes en heel veel verrassingen. Deze super middag is gratis toegankelijk voor 
genodigden, belangstellenden en jeugd en jongeren uit Breda en omgeving.  
Zie verder www.chatime.nl  

    

 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan! 
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