
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke data  
 

- Donderdag 9 en dinsdag 14 februari: Adviesgesprekken groepen 8 
- Woensdag 22 februari: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Vrijdag 24 februari: Carnavalsviering 
- Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart: Carnavals- / voorjaarsvakantie 

- Maandag 6 maart: Luizencontrole 
- Dinsdag 7 & woensdag 8 maart: Centrale aanmelding Voortgezet Onderwijs 
- Woensdag 8 maart: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 16 maart: Vergadering Leerlingenraad 
- Donderdag 16 maart: 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 

- Maandag 20 maart: Vergadering MR 
- Dinsdag 21 maart: 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7 
- Woensdag 22 maart: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Vrijdag 24 maart: Rapporten groepen 3 t/m 8 mee naar huis 

- Donderdag 30 maart: Vergadering Ouderraad 
 

 
Onderwerpen in deze Courant 

Team info: officiele opening schoolplein en veiligheid rond de school 
Commissie info: Onderwijs en Carnaval 

MR 
Leerlingenraad 

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws: Lezing Daan Westerink, Jeugdcomité de 

Blauwe Kei en Stichting Zomerkampen Breda 
Extra  leerlingennieuws  

    

 

 
 
Officiële opening schoolplein 
Zoals u ziet wordt er hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein. Gelukkig is de bouwtijd kort en 
kunnen we op vrijdag 24 februari om 13.15 uur het plein officieel openen. Deze feestelijke opening 
zal plaatsvinden op het plein aan de voorzijde van de school, voorafgaand aan de kinderoptocht. U 
bent van harte uitgenodigd op hierbij aanwezig te zijn en aansluitend te kijken naar de start van het 
carnavalsfeest. 
 

Veiligheid rond de school 

Een herhaling van enkele veiligheidsaspecten in en rond onze school (zie ook de brief 01-02-2017); 
Fietsers  

- Kinderen stallen hun fiets IN de stalling TUSSEN de nietjes. Ouders stallen hun (bak)fiets aan 
de zijde van de kerk. Zorg voor een goede doorloop en stap aan de straatzijde af. Er lopen 
veel mensen richting de school en ertussendoor fietsen is niet veilig. De kinderen van groep 
1/2 en 3 zullen hun fiets, als het schoolhek is verplaatst, gaan stallen binnen het hek; 

- Stap aan de straatkant af, kijkende vanaf de Ginnekenweg , ná het passeren van de 
brigadiers. Of natuurlijk ruim ervoor, nog voor de kerk; 
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- Wanneer u de school met de fiets verlaat en de brigadiers staan 

hun ‘vrijwilligers-werk’ nog te doen, zorg dat u zich opstelt als voetganger en stap pas later 
op. Kortom: fiets niet door de brigadiers heen! 

Auto’s  
- De school kent géén Kiss&Ride zone. Door te stoppen direct vóór of ná de oversteekplaats, 

bij de brigadiers, ontneemt u het zicht van alle andere verkeersdeelnemers. Dit levert zeer 
onveilige situaties op. Mocht u met de auto komen, laat u kind niet precies voor de school 
uitstappen. 

- Fijn als straks het hekwerk verplaatst is. De speelplaats wordt groter én het keren met de 
auto is dan niet meer mogelijk en hopelijk parkeert ieder zijn auto écht aan de straatzijde.  

 

Commissienieuws 

Carnavalscommissie 
Vrijdagmiddag 24 februari barst het carnavalsfeest weer los op de Zandberg!  
Het thema is KUNDE MAOT‘OUWE. 

Alle kinderen zijn vanaf 13.15 uur welkom om op het plein te hossen en te dansen.  
De kinderen van groep 1 en 2 mogen aansluiten in de polonaise bij hun juf. De kinderen worden 
hierbij geholpen door de carnavalscommissie, die zijn herkenbaar aan de oranje hesjes. Ouders 
mogen achter de linten kijken. Na het hossen gaan de kinderen met hun juf naar de optocht kijken en 
feesten dan verder in school. De kleuters worden om 15.30 uur in hun klas opgehaald. De groepen 3 
tot en met 8 gaan na het hossen de optocht lopen door de wijk. Er lopen ook carnavalsbandjes 
mee maar jullie kunnen ook zelf muziek maken! Let op, er zijn prijzen voor beste verklede klas/beste 
act per bouw.  
We zoeken nog meer bandjes en muziek voor in de optocht dus als ouders nog tips hebben dan 
horen wij het graag!  
Na de optocht gaan de groepen 3, 4 en 5 feesten in de gymzaal en sluiten af met hossen op het 
plein. De groepen 6, 7 en 8 gaan na de optocht naar het gemeenschapshuis om te feesten. Ook zij 
sluiten af met hossen op het plein.  
Wij nodigen alle ouders, opa's, oma's, tantes, buren en andere feestnummers om te kijken naar de 
optocht in de wijk (o.a. Tulpenstraat, Hyacintplein).  
Wij zoeken nog hulpouders voor: (Aanmelden voor 17 februari via mvrooten@gmail.com)  
 het versieren van de school op maandagavond 20 februari om 19.00 uur  
 ballonnen opblazen op woensdag 22 februari om 08.45 uur  
 het versieren op vrijdagochtend 08.45 uur  
 hulp in het gemeenschapshuis en de gymzaal op 

vrijdagmiddag  
 opruimen vrijdagmiddag 15.30 uur  

 

Alaaaf, de carnavalscommissie  
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Ouder onderwijs commissie 
Woensdag 18 januari jl. was er weer een vergadering van de Ouder Onderwijs Commissie (OOC). 

Wij houden jullie via deze weg graag (kort & bondig) op de hoogte van wat tijdens deze 
vergaderingen zoal besproken wordt. 
 
Thematisch werken 
De komende jaren zal het thematisch werken verder geïmplementeerd worden voor  alle klassen. 
Alléén maar feiten leren en dit over kunnen dragen, is niet meer van deze tijd. Het is belangrijk dat 
kinderen weten wáár ze bepaalde informatie (dus kennis!) kunnen vinden. Dus naast het feiten leren 
wordt het belangrijk om via thematisch werken kennis tot je nemen en 21-eeuwse vaardigheden te 
ontwikkelen. Er is een ‘Onderwijsontwikkelgroep’ samengesteld, bestaande uit een aantal 
leerkrachten, die de basis verder gaat uitwerken, waarna het team per bouwjaar met de uitwerking 
van de thema’s aan de slag gaat. 
 

Fasegewijs naar groep 3 
Er word gewerkt aan een meer geleidelijke overgang van de groepen 1/2 naar groep 3, nu wordt 
deze vaak als te groot ervaren. De werkwijze van groep 1/2 (basisontwikkeling) wordt verder 
doorgetrokken naar groep 3. Hier is ook een extra lokaal ‘’t LAB’ voor ingericht. LAB staat voor 
‘Lekker Alles Beleven’. 
 

Heb je vragen, dan kun je altijd één van ons aanspreken!  
José de Graaf, Wendy Dujardin, Marleen Dros, Sylvia Verlinde, Marloes van Nispen, Robin de Jong, 
José Hiel, Cathelijne Appels, Jeroen Novak, Meike van den Nieuwendijk, Chantal Kessels, Hanneke 
Verdonk en Hans Staps 
 
 

MR INFO 
Op 17 januari heeft de Medezeggenschapsraad weer vergaderd. Hieronder een aantal onderwerpen 
die we toen hebben besproken. 
 

Vakantierooster 

Dit keer stond een jaarlijks terugkerend onderwerp op de agenda: het vakantierooster voor komend 
schooljaar. De meeste vakanties worden centraal vastgesteld. De enige week die scholen zelf nog 
kunnen invullen is één week van de meivakantie. Afstemming hierover vindt plaats in het Brabants 
Vakantie Overleg (BVO). Daarin is niet alleen het basisonderwijs vertegenwoordigd, maar ook het 
middelbaar onderwijs. In het schooljaar 2017/2018 beginnen de eindexamens op 14 mei. Daarom 
heeft het BVO voorgesteld week 17 naast de centraal vastgestelde week 18 te gebruiken voor de 
meivakantie. MR gaat hiermee akkoord. Voor ouders met kinderen op zowel het basis als het 
middelbaar onderwijs is het prettig als deze op hetzelfde moment vakantie hebben. Er volgt later een 
voorstel voor losse vrije dagen en studiedagen.  
 

Overgang van groep 8 naar het middelbaar onderwijs 

Vorige vergadering is aangekaart dat de overgang van groep 8 naar het middelbaar onderwijs een 
flinke stap kan zijn. En of De Zandberg nog punten ziet om deze overgang wat te versoepelen. 
Sindsdien is gekeken welke vaardigheden daarbij zoal van pas kunnen komen. Dat zijn plannen, 
studievaardigheden en een samenvatting maken. Vervolgens is gekeken wat er op dat gebied voor 
aanbod is. Hiervan is een zichtpakket opgevraagd. Volgende stap is het boek bestellen. En dit 
onderwerp in de bovenbouwvergadering bespreken. Daarnaast is voor een zaakvak al gestart met 
het oefenen van het maken van een samenvatting in plaats van het standaard aanleveren van een 
samenvatting. 
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Schooltijden 

De afgelopen jaren is er binnen de MR regelmatig gesproken over 'nieuwe schooltijden'. Een veel 
voorkomende vorm is het continurooster. Omdat dit een terugkerende onderwerp is binnen de MR, 
willen we dit schooljaar graag onderzoeken wat de meningen en wensen van ouders én personeel 
zijn. Wij vinden het als MR belangrijk te horen hoe ouders en personeel denken over het 
schooltijdenmodel. Daarover willen we dit jaar een enquête houden. In deze vergadering hebben we 
conceptenquêtes hierover beoordeeld. En daarnaast een tijdspad gemaakt om deze uit te zetten, te 
verwerken en de resultaten terug te koppelen. Binnenkort hierover meer! 
 

Direct na de carnavalsvakantie (week 10) ontvangt u via de mail een link naar een digitale enquête.  
Wij vragen u vriendelijk uw mail goed in de gaten te houden en deze enquête in te vullen. Het is voor 
ons van belang dat we een grote respons krijgen, zodat we een duidelijk beeld hebben van de 
meningen en wensen. Alvast dank je wel! 
 

Contact met de Medezeggenschapsraad?  
Op de site en in de app 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. 

Info van de  
Veel kinderen vinden de boeken in de boekenkast een beetje te oud of te saai worden. 

Daarom heeft de leerlingenraad wat bedacht! 

Stel je hebt boeken thuis die je niet meer leest dan zou het heel fijn zijn als wij die op school zouden 

mogen lezen. Met informatieve boeken en verhalende boeken zouden wij heel blij zijn! 

Alvast heel erg bedankt!  
 

Met een korreltje zand  

- Denkt u aan het inschrijven van broertjes en zusjes? Dan kunnen wij hier bij de 
formatie en inrichting van het aantal groepen rekening mee houden. 

- Telefoongebruik! Even een opfrismomentje; de afspraak over het gebruik van de telefoon 
door leerlingen is glashelder  in de klas, onder toezicht en na navraag aan de leerkracht, of 
buiten de hekken van de school. Zie verder het social media protocol! 

- We zoeken nog meer bandjes en muziek voor in de optocht! Dus tips zijn welkom… 

- Heeft u nog informatieve boeken of leesboeken die interessant zijn voor onze kinderen 
beschikbaar? Wij houden ons als school zeer aanbevolen en zijn u dankbaar. 

 

nieuws  
 

Lezing Daan Westerink  Aanstaande zondag 12 februari geeft Daan Westerink bij Zuylen  

een interessante lezing. Kijk verder op: 
http://www.zuylen.nl/blog/nieuws/lezing-daan-westerink-zuylen/ 

Stedelijk jeugdkoor Breda  Project van toen naar nu. Zing jij mee? 

www.stedelijkjeugdkoorbreda.nl  
Jeugdcomité Blauwe kei  Activiteiten voor basisschoolkinderen: 

http://www.blauwekei.info/index.php/activiteiten  
Stichting Zomerkampen Breda http://zomerkampenbreda.nl 
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Nieuws #zelfbewust #beleven 
 
Actie voor War Child 
Hoi, wij zijn Karlijn en Aimée uit groep 5 van Maud en Esther.  
We gingen samen logeren en bedachten opeens een idee om iets voor het goede doel te doen en we gingen 
aan de slag met het maken van een folder over War Child. Dit goede doel zorgt ervoor dat kinderen in 
oorlogsgebieden ook naar school kunnen. De juf van onze klas vond het goed. We moesten het nog wel even 
aan de directeur vragen of het mocht. Uiteindelijk was het zover.  
Met cup cakes, snoep en cadeautjes en natuurlijk met lootjes, want we deden een loterij. We hadden ook nog 
een PowerPoint met een filmpje. Daarmee gingen we langs de groepen 4 en 5. Een lot kostte 50 eurocent. We 
deden dit twee dagen, maandag en dinsdag. Maandag was het € 63,50 en dinsdag €79,00 en samen was het € 
142,50.  
Het was een groot succes en echt heel leuk om te doen. 
 

Juf: “We zijn heeeeeeel trots Aimée en Karlijn! Ze hebben alles zelf geregeld en we hoefden nergens bij te 
helpen. De meiden hebben het top gedaan. Kanjers!” 

    
Niets is wat het lijkt in de groepen 3 en 4  
Florain Verheijen en Jellie Schippers van Schippers & Van Gucht hebben in de afgelopen weken in de groepen 
drie en vier de workshop ‘Niets Is Wat Het Lijkt’ verzorgd.  
De kinderen hebben al spelend met materialen ervaren hoe je 
op ideeën voor een voorstelling kan komen. Een stuk papier met 
een hoop lijnen werd een masker. Een kind met masker werd 
een dier of bijzonder mens. Een groot stuk plastic werd een 
enorme luchtzak en deze luchtzak werd vervolgens een 
luchtballon, wc, lanceermachine en ga zo maar door. Al 
bouwend, fantaserend en spelend creëerden de kinderen samen 
met de theatermakers een hele nieuwe wereld in de klas. 
Wat een fantastische belevenis!  

Judolessen 
groepen 3 & 4 
Sportcommissie en meneer Rinus: 
bedankt voor de leuke judolessen namens de groepen 3 en 4! 

 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil zoekt een reden! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc39yKqoDSAhUCnRQKHQvZAc8QjRwIBw&url=https://blogvanhan.wordpress.com/category/uncategorized/&bvm=bv.146094739,d.d24&psig=AFQjCNGPlB48-ZOuZaGmKV1UNdvXZTzO-Q&ust=1486637407575512

