
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data bij de start van het nieuwe schooljaar  
- Vrijdag 25 augustus: versturen extra Zandberg editie met info start schooljaar 

- Maandag 28 augustus: Start nieuwe schooljaar met ene Meet & Greet 
- Dinsdag 5 september: Contactouder informatieavond 

- Dinsdag 12 september: Informatieavond groepen 1 t/m 8 
- Dinsdag 19 september: Vergadering ouderraad (Algemene Leden Vergadering) 
- Donderdag 21 september: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!!) 

- Donderdag 28 september & dinsdag 3 oktober: 10 minuten doelen gesprekken gr. 1 t/m 8 
 

 

Een mooie zomer…..! 

Morgen is het 14 juli, een nationale feestdag in Frankrijk en de laatste schooldag op De Zandberg 
alweer! Het schooljaar is voorbij gevlogen, er was genoeg te beleven en de komende weken is er 
weer tijd om de accu op te laden. Ook is er weer wat meer ruimte voor de mensen om ons heen. 
En hopelijk schijnt de zon! 
 

Als team van KBS De Zandberg hebben we met liefde, passie en plezier met jullie kinderen gewerkt. 
En als school hebben we verder aan de weg getimmerd; het ontstaan van De Zandberg Academie, de 
Spiegelklas, het schoolplein in een nieuw jasje en de tal van fantastisch leuke activiteiten buiten de 
klas. Ook hebben we verdere slagen in ons onderwijs gemaakt, dit met bijdrage van de MR, OR en de 
ouder‘onderwijs’commissie. Daarnaast ben ik zeer blij met de personele bezetting voor komend 
schooljaar. De situatie binnen ons bestuur INOS heeft ook impact gehad op het personeel op onze 
school. Toch hebben we het geheel prima kunnen laten landen en hebben we onze formatie voor 
komend schooljaar goed in kunnen vullen. 
 

Vanaf komend schooljaar zullen we, na de informatieavond op dinsdag 12 september, nog vóór de 
herfstvakantie starten met doelengesprekken (week 39/40). We gaan daarnaast werken met het 
openzetten van de ouderportal, zo kunt u vanaf het doelengesprek de ontwikkel- en cijfervoortgang 
van uw kind via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys volgen. In januari en juli volgen dan de 
ontwikkelgesprekken en ontvangen de leerlingen hun 1e en 2e rapport (verdere uitleg ontvangt u na de 
zomervaakntie). Binnen ons onderwijsaanbod gaan we binnen de leerlijnen wereldoriëntatie en kunst 
werken met ‘doelengericht ontwikkelen’. Dit doen we door het aanbieden van verschillende thema’s 
waar de diverse eindtermen aan bod komen en zullen we sterk inzetten op het verder ontwikkelen van 
vaardigheden. Enkele thema’s zijn; ‘Zin in zintuigen’, ‘It’s My Lijf!’, ‘De parel van het Zuiden’, ‘Familie, 
vriendschap en ik’ en ‘Uit de kunst’. Binnen zo’n thema wordt er gewerkt in zes fases; dromen, 
denken, doen, durven, delen en genieten of anders; introductie-, opdracht-, ontwerp-, uitvoering- & 
test-, presentatie- en evaluatiefase (zie afbeelding later in deze Courant). 
 

Op vrijdag 25 augustus ontvangt u informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar en over de 
Meet & Greet op maandagochtend 28 augustus. Verder aan u de vraag om dinsdag 12 september in 
uw agenda te zetten. Dan zetten wij tussen 17.30 – 19.00 uur onze schooldeuren open voor de 
startinformatie OPEN avond, dit schooljaar met een vast moment in de klas (Gr. 1/2, 5 en 6 om 17.45u 
en Gr. 3, 4, 7 en 8 om 18.30 uur). Verder informatie volgt bij de start van het nieuwe schooljaar. 
 

Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u dagelijks aan ons geeft, voor de positieve reacties 
over de wijze waarop wij als school ons werk invullen en voor uw hulp en betrokkenheid. We gaan 
ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen. Fijn 
om op Dé Zandberg te mogen werken! 
 

En dan nu eerst heerlijk genieten van dingen die buiten school en ons werk om, ook zeer belangrijk 
zijn in het leven. Ik wens ieder een mooie zomer toe! 
Hans Staps, directeur KBS De Zandberg 
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COURANT 

Donderdag 
13 juli 2017 

Jaargang 2 – Nummer 13 
 
 

Volgende edities: 
13 september – 12 oktober 
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Onderwerpen in deze Courant 

Team info: Uitzwaaien groep 8 en laatste schooldag groep 1, Uit de 
klas gooien groep 2 en laatste schooldag groep 2 t/m7, 

Schoolverlaters, Schoolatletiekdag 
De rubriek met een korreltje zand: 

Extern : CJG Breda, Brakkenfestival, 
Hulpstudent, Tools To Work 

 

 

 
 

Uitzwaaien groep 8 en laatste schooldag groep 1, donderdag 21 juli 

Vandaag is de laatste schooldag voor de groepen 8. We zwaaien onze oudsten om 15.15 uur uit. Dit 
zullen we traditioneel doen door een erehaag te vormen door de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. 
Ook voor onze jongste leerlingen van De Zandberg start vandaag de zomervakantie. 
 

Uit de klas gooien van de groepen 2 en de laatste schooldag groep 2 t/m 7 
Morgen, vrijdag 14 juli, worden de groep 2 leerlingen ‘symbolisch’ uit de klas gegooid. Dit zal starten 
rond 11.30 uur. Om 12.00 uur start de zomervakantie voor alle leerlingen. 
 

Schoolverlaters 
Dit schooljaar gaan 97 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten. Ze maken een nieuwe start op het 
voortgezet onderwijs. Ook dit jaar waaieren ze weer uit over diverse scholen. We wensen ze veel 
plezier en succes toe op hun nieuwe school. In onderstaand overzicht ziet u waar ze allemaal naar toe 
gaan. 
 

De Nassau  23 leerlingen   OLV    19 leerlingen 
Stedelijk Gymnasium 13 leerlingen   Mencia Mendoza  11 leerlingen 
Markenhage    9 leerlingen   Newman College    6 leerlingen 
Graaf Engelbrecht   2 leerlingen   Michaelcollege    4 leerlingen 
Christoffel    2 leerlingen   De Rotonde     2 leerlingen 
Tessenderlandt   1 leerlingen   Scala        2 leerling 
Prinsentuin    1 leerling   Orion College     1 leerling 

Philips van Horne (Weert)   1 leerling 
Eerste plek op de Schoolatletiekdag!  

Op zaterdag 10 juni deed de Zandberg met twee teams mee aan de Schoolatletiekdag van 
atletiekvereniging Sprint. Onder andere kogelstoten, vortex werpen, verspringen, sprint, teamestafette 
stonden op het programma. De hele ochtend werd er fanatiek gesport. En niet voor niets: het team 
van groep 3, 4 en 5 van de Zandberg werd eerste! Onze schoolgenoten waren natuurlijk hartstikke 
trots en hopen dat de Zandberg volgend jaar met nog meer kinderen meedoet.  
 

Met een korreltje zand  

- Heeft u de brief over de ‘schooltijden’ ontvangen op 29 juni? Sluit u aan bij de denktankgroep en 
stuur uw mailtje aan de MR : kbsdezandberg_mr@inos.nl  

- Het vaatje van de brigadiers bereikt de bodem. Staat u op in het nieuwe schooljaar? 

- De ouders van Siebe Krijnen, groep 5CK, hebben de school een prachtige piano geschonken. 
Heel hartelijk bedankt en we zijn er erg blij mee. 

- Zeven leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 hebben binnen de Zandberg Academie gewerkt binnen het 
menu ‘Young Impact’. Zij zijn bezig geweest met recyclen én met het maken en vervolgens 
verkopen van gezonde ‘appel’ hapjes. De opbrengst van € 80,90 gaat naar de stichting KIKA.  

- De jaarplanning 2017 – 2018 zit in de bijlage. Bij de start ontvangt u deze nogmaals en óók een 
papieren exemplaar via uw kind. 
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nieuws  
 

CJG Breda   

Op reis met jonge kinderen? Tips van het CJG: https://www.cjgbreda.nl/nieuws/   
 

Brakkenfestival:  

In de eerste week van de zomervakantie staat een evenement voor alle kinderen van 4 tot en met 12 
jaar voor de deur: het Brakkenfestival. Hier kun je vijf dagen spelen op allerlei leuke activiteiten. Je 
kunt op super veel springkussens los gaan, jezelf laten schminken, koekjes bakken, bloemschikken, 
voetballen en nog heel erg veel meer. In totaal kun je kiezen uit meer dan 80 activiteiten! Jaarlijks 
komen meer dan 7000 kinderen op het festival af dus je komt er zeker één van je vrienden tegen, en 
ander maak je zo een aantal nieuwe vrienden.  
Wil je weten wat je er kunt doen? Kijk dan op de website: www.brakkenfestival.nl . 
 

Hulpstudent: 
Wist u dat Hulpstudent.nl een goede ondersteuning kan zijn in uw gezin!  
Hulpstudent.nl biedt hulpstudenten aan met diverse kwaliteiten. Zij kunnen flexibel en praktisch 
ingezet worden voor verschillende werkzaamheden te doen bij u thuis, van oppas tot schoonmaak. 
Dat mag zijn tijdens de zomerperiode en/of wanneer het nieuwe schooljaar weer start!  
U kunt u aanmelden via www.Hulpstudent.nl  of door te bellen naar 088-2580258.  
 

Tools To Work: 

Op 6 mei 1987 is de stichting 
Derde Wereld Werkplaats opgericht. Tijdens ons 25 jarig jubileum is die naam veranderd 
in Tools To Work omdat deze naam meer recht doet aan onze activiteiten. Onze drie kernactiviteiten: 
Revisie van goederen voor mensen in Afrika en Nederland; het arbeidsfit maken van mensen; het 
delen van kennis. www.toolstowork.nl  
 

stappen/fases bij thema  

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Om je dromen waar te maken, moet je eerst wakker worden! 

Maar eerst nu heerlijk dromen tijdens de vakantie…… 
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