
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
- Donderdag 8 december: Vergadering leerlingenraad 

- Dinsdag 13 december: OR-vergadering 
- Woensdag 14 december: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 22 december: Kerstviering (18.00-19.30) 

- Vrijdag 23 december: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!! 

- Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie 
- Maandag 9 januari: Luizencontrole 
- Woensdag 11 januari: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Woensdag 11 – Vrijdag 27 januari: LOVS-toetsen  
- Dinsdag 17 januari: MR-vergadering 

- Dinsdag 24 & Woensdag 25 januari: Centrale voorlichting VO (groepen 8) 
- Woensdag 25 januari: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 26 januari: Vergadering leerlingenraad 
 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: INOS update, foute kersttruien dag, schoolplein en 
parkeeroverlast 

Commissie info: kerst, goede doelen en luizen 
De rubriek met een korreltje zand 

Extern nieuws: CJG en buutvrij therapie  
 

 
 

 
 
Formatie richting 2017-2018 
U bent via diverse bronnen op de hoogte gesteld over de bezuinigen binnen ons bestuur INOS. Ik wil 
u aangeven dat hetgeen geschreven stond in de vorige editie van de Zandberg Courant iets is waar 
we als school hard voor hebben moeten werken, maar wel gelukt is. 
 tekst Zandberg Courant 10 november jl.; “In de brief van het College van Bestuur (datum 21 
oktober) werd aangegeven dat de kinderen of u waarschijnlijk weinig van de gehele situatie zullen 
merken. En hier willen we als Zandberg ook voor staan. We staan voor de kwaliteit van onze school 
en blijven dit elke dag uitstralen, versterken en verrijken”. 
 

In deze fase kan ik u aangeven dat er formatief gezien (dus de ruimte die er is om het onderwijs in en 
om de klas te verzorgen) niets zal veranderen voor De Zandberg. Mogelijk wel hoe we dit gaan 

inrichten om zo het onderwijs te versterken en de opbrengst in leren verder te vergroten. 
Mooi nieuws! 
Vanaf januari zal er verder worden gewerkt aan de personele invulling. Dit is, zoals u begrijpt, een 
hele operatie wanneer je praat over 28 scholen binnen het bestuur INOS. Ik zal u hierover de 
komende maanden verder informeren. Hierin staan we eveneens voor kwaliteit voor onze school en 
dus het onderwijs aan uw kinderen. 
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COURANT 

Donderdag 
8 december 2016 

Jaargang 2 – Nummer 6 
 
 

Volgende edities: 
12 januari – 9 februari – 9 maart  
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Foute kersttruien dag 
Op donderdag 22 december willen we een ‘foute’ kersttruien dag houden. Op de laatste lesdag van 

het kalenderjaar 2016 zien we graag zoveel mogelijk truien/shirts met een kersttintje. Officieel is dit 
de tweede vrijdag in de maand december! Als Zandberg schuiven we deze dus naar 22-12-2016. 
We zijn erg benieuwd! 

 
 
Schoolplein KBS De Zandberg 

We naderen de eindfase aangaande de realisatie van het ‘nieuwe’ schoolplein. Vóór de kerstvakantie 
zal er een offerte worden ondertekend en tussen de kerst- en de carnavalsvakantie zullen de 
werkzaamheden plaats gaan vinden. De aanpassingen zullen ongeveer vier weken in beslag nemen. 
Naast het plaatsen van nieuwe speeltoestellen zal op bepaalde plekken op het schoolplein de 
bestrating worden hersteld. De schoolpleincommissie, bestaande uit ouders en personeelsleden, 
heeft er voor gekozen om het grootste deel van het budget in materialen te steken en niet in stenen. 
De leerlingenraad, waarmee de plannen ook zijn besproken, stemde hiermee natuurlijk in. 
De auto, de zandbak, de tafeltennistafel zullen blijven en de overige toestellen zullen worden 
verwijderd. Mocht u interesse hebben om een van de toestellen tegen een gereduceerd prijsje over 
te nemen, dan is dit mogelijk en kunt u met mij contact opnemen. Het geld dat het zou gaan 
opleveren, zullen we weer herinvesteren in het schoolplein. Er ligt op dit moment namelijk nog een 
klein verschil tussen begroting en realisatie kosten. We willen dus kijken of we zo de begroting 
sluitend kunnen krijgen. 
Tot slot zijn we nog op zoek naar iemand die handig is met wegenverf. We willen een zebrapad op 
het schoolplein creëren van de ingang van de groepen 3, 4 en 5 naar het gemeenschapshuis en we 
zien graag een lijnafbakening voor de fietsen aan de voor- en achterzijde van het plein. 
Zou u ons kunnen helpen? Neem dan ook contact op via mailadres hans.staps@inos.nl  
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Een herhaling maar eigenlijk niet nodig, toch?  item 

parkeeroverlast Zandberglaan 

De bewoners rondom onze school krijgen elke dag te maken met veel kinderen die te voet of met de 
fiets naar school komen. In bepaalde gevallen worden kinderen door hun ouders met de auto naar 
school gebracht. Ik ga ervan uit dat u dit met reden doet, maar ik wil u aangeven dat ik het als 
directeur niet op prijs stel dat wij klachten binnen krijgen van onze buren over het parkeren voor of 
zelfs op opritten. Vaak wordt de ‘fout’parkeerder er niet op aangesproken, wij als school wel! Ik vind 

het een bewuste keuze om een auto fout te parkeren. Maak alstublieft een juiste keuze! 

ook namens de buurtbewoners! 

 

Commissienieuws 

Kerstcommissie 

We zitten inmiddels in de maand december….. 
Achter de schermen zijn we hard voor aan het werken voor de tijd van kerst. De kinderen krijgen dit 
jaar een geweldig galadiner. Hierover volgt later per mail nog veel meer informatie.  
Wij zouden het heel leuk vinden om de kinderen op deze avond toe te spelen met muziek of te laten 
luisteren naar een mooi lied. 
Dus bespeelt u een instrument, waarmee u die avond de klassen rond kan gaan, laat het dan weten. 
Dan kunnen we kijken of we jullie samen kunnen voegen tot een klein bandje. Ook als u mee wilt 
zingen in ons koor horen we dit graag. 
Aanmelden mag via karin.wirken@inos.nl 
 
Goede doelencommissie 

Serious Request  De goede doelen commissie van de Zandberg wordt ieder jaar benaderd voor 
vele goede doelen. Natuurlijk kwam dit jaar ook het Glazen Huis in Breda voorbij. Er is besloten om 
daar geen schoolbrede actie van te maken, maar we laten het initiatief bij de leerlingen en/of 
collega’s. Heeft u hier een goed idee voor dan is iedereen vrij om op klasniveau of op een andere 
wijze er iets mee te doen. 
 
Luizencommissie 

Luizenkriebels  
 
Wist u dat…. 

 iedereen luizen kan krijgen. Helaas, hoofdluis hoort er nu eenmaal een beetje bij; 

 hoofdluis wel erg besmettelijk is; 

 neten op roos lijken. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren kleven; 
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 regelmatig controleren veel werk voorkomt! Onmiddellijk melden 

en zelf aan de slag gaan is de beste remedie; 

 ook met luizen-dodende middelen u toch nog 2 weken IEDERE dag moet kammen en de 
neten met de nagel moet verwijderen; 

 wij bij 80% van de gevallen met ‘oude’ neten toch binnen korte tijd weer ‘nieuwe’ neten (dus 
tekenen van luis!) ontdekken. Het is daarom heel belangrijk deze ook te verwijderen. Alleen 
dan ziet u of uw kind luizen-/netenvrij is; 

 De luizencoördinatoren graag advies geven aan ouders die met het probleem worstelen. 

 U kunt ons dus altijd benaderen. 

 Vragen? Neem dan contact op met Chantal Settels: chantal@settels.com of Ankie Brands: 
ankie.brands@ziggo.nl  

 

 

Met een korreltje zand  

- De groepen 3 werken op bepaalde momenten van de week in ’t LAB. Dit is een extra lokaal 
bij de groepen 3 en wordt de komende weken verder ingericht in themahoeken. 
LAB staat voor ‘lekker alles beleven’. 

- In de ‘gevonden voorwerpen kast’ tref je handschoenen, bekers, broodtrommels, truien, 
jassen, knuffels, tassen, gymschoenen en nog veel meer aan. 
Je zou toch denken dat je het merkt als je iets kwijt bent! 

- Het blijft voorlopig nog even donker tijdens het naar school fietsen. 
Zorg voor een goede verlichting. 

- In de gymzaal moet je gymschoenen aan en géén buitenschoenen #vloerslijthard 

- Tijdens de schoolpleinwerkzaamheden zal ook de bestrating bij de ingang aan De 
Zandberglaan aangepakt worden. Ik ben hierover nog in gesprek met de gemeente. 

- Het 1e blok van De Zandberg Academie is afgerond en het 2e draait op volle toeren. Neem 
eens een kijkje op www.dezandbergacademie.nl en bewonder de prestaties van leerlingen. 

 

nieuws  
 
CJG 

Foto’s van je kind op internet! 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, de mogelijkheden om informatie en foto’s te delen via sociale 
media zijn enorm. Als trotse ouder wil je misschien het liefst ieder mooi, schattig of hilarisch moment 
van je kind online delen. Maar hieraan zitten ook wat risico’s. Foto’s kunnen namelijk ook door 
anderen worden gebruikt. Stel jezelf daarom een aantal vragen voordat je een foto of filmpje van je 
kind online zet en leer je kind dit ook te doen. Want vanaf een jaar of 9 kan je kind zelf ook allerlei 
accounts openen. Lees verder op de website van CJG Breda. (Als de link niet werkt type dan kun je 
de volgende URL in je browser plaatsen: http://www.cjgbreda.nl/nieuws/fotos-van-je-kind-op-internet 
 

Kijk eens op de site van www.buutvrij-therapie 

 

                                                       
Samen je eigen weg! 
 

Zelfbewust – Beleven – Geborgenheid 
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