
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
 

- Woensdag 14 juni: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 16 juni: Kleuterfeest (de kleuters worden om 10.00 verwacht!!) 

- Maandag 19 juni: Vergadering Ouderraad 
- Maandag 26 juni: Vergadering Medezeggenschapsraad 
- Maandag 26 t/m vrijdag 30 juni: Kamp groepen 8 

- Woensdag 28 juni: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Donderdag 29 juni: Vergadering Leerlingenraad 
- Donderdag 29 juni: 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 

- Dinsdag 4 juli: 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 
- Donderdag 6 juli: Kennismaking nieuwe leerkracht 
- Vrijdag 7 juli: Rapporten groepen 3 t/m 8 

- Maandag 10 t/m donderdag 13 juli: Musicals groepen 8 
- Woensdag 12 juli: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Donderdag 13 juli: Laatste schooldag groepen 1 en groepen 8 

- Vrijdag 14 juli: Laatste schooldag groepen 2 t/m 7 (vakantie om tot 12.00 uur) 
 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: Formatie & groepsverdeling, De Zandberg Academie, 
Verkeersbrigadiers 

Commissienieuws: Avondvierdaagse, Luizencommissie 
De rubriek met een korreltje zand: 

Extern nieuws: CJG Breda, Chatime, Mad Science 
    

 

 
 
Formatie en groepsverdeling 2017 – 2018 

Op donderdag 22 juni komt er een extra editie van de Zandberg Courant. Hierin wordt de 
groepsverdeling en de formatie voor komend schooljaar gepresenteerd. Op donderdag 6 juli gaan de 
leerlingen bij de start van de middag op bezoek bij hun leerkracht(en) van komend schooljaar. 
Komend schooljaar hebben we op De Zandberg: 7x groep 1/2, 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.  
 
De Zandberg Academie 
Inmiddels is periode 5 van De Zandberg Academie gestart. Ditmaal met de onderdelen codetaal, 
handlettering, animatiefilms maken, Young Impact, toveren met licht (cyanotopie) en wetenschapper 
voor een dag (zie www.dezandbergacademie.nl voor meer info). Op vrijdag 7 juli zal er na schooltijd 
een tentoonstelling zijn waar de resultaten van deze periode gepresenteerd worden.   
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Gezocht: Verkeersbrigadiers 
 
Wij hebben voor de Zandberglaan op dinsdag- en 
donderdagochtend van 8.25u tot 8.45u twee – totaal dus 4 – 
brigadiers nodig. Helaas, op de oproepen en het persoonlijk 
mensen benaderen is geen enkele animo getoond.  
 
Wij zien ons dan ook genoodzaakt de brigadiersplek op de 
Zandberglaan volledig te schrappen als wij niet vóór 10 juli voor deze posten mensen hebben die dit 
willen gaan doen. Dit heeft al eerder moeten gebeuren bij de Ginnekenweg en ook bij de Generaal 
Mazceckstraat moet er stabiliteit van bezetting zijn om brigadiers daar te mogen laten blijven.  

 
 
20 minuten kost het u en uw kind kan, indien nodig, op school eerder 
worden gebracht. Het is ECHT leuk, maar vooral ook écht 
BELANGRIJK om te doen!  Geef u dus nu op bij chantal@settels.com  
 
 

Commissienieuws 

Avondvierdaagse 

Vanaf maandag 15 mei stonden er vier dagen lang, elke avond rond 18.00 uur vele duizenden 
benen, waarvan er circa 1194 van onze school, ongeduldig te trappelen op het Schoolakkerplein om 
van start te mogen gaan in de Avondvierdaagse. Na het schallen van de megafoon zette de stoet 
zich traag, maar gedecideerd in beweging richting het prachtige buitengebied rond Breda voor een 
nieuwe etappe. De Zandberg was van jong tot oud vertegenwoordigd en wist zoals elk jaar een 
gezellige, vrolijke noot aan de tocht toe te voegen. Anders dan vorig jaar, met een uitgevallen etappe 
wegens onweer, liet het weer zich dit jaar van haar beste kant zien en deelde menig zonnestraal uit 
aan de passerende lopers. Een enkel druppeltje viel hier en daar, maar de regen brak nooit echt 
door. Dankzij de vele enthousiaste lopers, de aanwezige leerkrachten, de hulpvaardige vrijwilligers 
van de Zandberg en de geduldige verkeersregelaars hebben we weer een prachtige Vierdaagse 
beleefd. Geweldig dat alle 597 Zandbergers zo goed gelopen hebben. Een klein aandachtspuntje 
voor het volgend jaar: hou het bos schoon en laat geen afval achter. Een groot compliment voor 
iedereen die daar dit jaar al zo goed op lette. Volgend jaar weer! 
 
Luizencommissie 

Het schooljaar 2016-2017 is een dynamisch jaar geweest op luizengebied. We constateerden een 
toename van lang aanhoudende besmettingen die onder andere zorgde voor extra belasting van de 
luizenpluizers. Deze toename zagen we ook al in het voorafgaande schooljaar, daarom heeft de 
directie samen met de luizencommissie besloten het protocol te herzien en tevens de laatste 
inzichten hierin te verwerken. Het doel van dit vernieuwde protocol is een zo vroeg mogelijke 
signalering en adequate aanpak te bewerkstelligen. In een eerder stadium wordt de GGD betrokken 
om ondersteuning aan te bieden.  
Schaamte hoeft niet, iedereen kan luizen krijgen en het is algemeen bekend dat ze moeilijk zijn op te 
sporen. En het krijgen van hoofdluis heeft zeker niets te maken met persoonlijke hygiëne.  
We hopen dat schooljaar 2017-2018 een rustig luizenjaar gaat worden waar we insteken op een 
open communicatie en samenwerking tussen school, ouders, luizenpluizers en de 
luizencoördinatoren. Helaas gaat Chantal, onze rots in de branding, ons na 8 jaren als luizen 
coördinator verlaten. Chantal bedankt voor alles!  
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Met een korreltje zand  

- De gevonden voorwerpen (witte kast bij de hoofdingang) is weer rijk gevuld met allerlei spulletjes. 
Graag snel ‘n kijkje nemen ajb. Aan het eind van het schooljaar zal de kast worden geledigd. 

- Het voetbalteam is kampioen van Breda geworden. In het Rat Verlegh stadion werd De Spindel 
en een écht spannende finale met 3-2 verslagen.  

 

    
 

nieuws  
 

CJG Breda   
We weten allemaal dat een goede nachtrust belangrijk is. Toch blijkt dat kinderen tegenwoordig 

gemiddeld een uur minder slapen dan dertig jaar geleden. Dit heeft voor een groot deel te maken 

met onze levensstijl. Kinderen hebben vaak, net als volwassenen, een drukke agenda. Ze doen aan 

sport, gaan naar muziekles, hebben huiswerk en zijn druk met hun tablet of smartphone totdat het 

bedtijd is. En dan kunnen ze de broodnodige slaap meestal niet meteen vatten.  

Tips voor een goede nachtrust voor je kind: https://www.cjgbreda.nl/nieuws/goed-uitgerust-naar-

school  

 
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  

Mad Science 

Tijdens de Mad Science Zomerkampen beleven kids de wondere wereld van de wetenschap met het 
zonnetje in het gezicht. Een week lang lekker buiten spelen, nieuwe vrienden maken en 
onvergetelijke 'wauw'-momenten ervaren bij unieke experimenten en proefjes. 
Meer info via magazine.mad-science.nl/kamp2017 
  

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Vertel het me en ik zal het vergeten. 

Laat het me zien en ik zal het onthouden. 

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. 
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