
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Donderdag 11 t/m vrijdag 12 januari (gestart op woensdag): proefcito groepen 8 
- Donderdag 11 t/m vrijdag 26 januari (gestart op woensdag): LOVS groepen 2 t/m 8 
- Dinsdag 16 januari: Vergadering MR 4 
- Dinsdag 16 & woensdag 17 januari: Centrale voorlichting VO 
- Donderdag 18 januari: Vergadering leerlingenraad 
- Donderdag 18, dinsdag 23 & donderdag 25 januari: Adviesgesprekken groepen 8 
- Maandag 22 januari: Vergadering OR 3 
- Woensdag 24 januari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Vrijdag 26 januari: Rapport mee naar huis 
- Zaterdag 27 januari: Open dag VO 
- Maandag 29 januari t/m vrijdag 9 februari: RT-vrije weken 
- Donderdag 1 & dinsdag 6 februari: Doelengesprekken (10- min) groepen 1/2 t/m 7 
- Zaterdag 3 & zondag 4 februari: Open dagen VO 
- Maandag 5 februari: Ouderonderwijscommissie 
- Woensdag 7 februari: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Vrijdag 9 februari: Carnavalsviering 

- Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: Voorjaarsvakantie 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: #elkedagvaltietstevieren in 2018, vakanties 2018-2019 

Commisienieuws: carnaval, brigadiersoproep 
De rubriek met een korreltje zand en Extern nieuws 

 

 
De mooiste wensen voor 2018 
Langs deze weg willen wij ieder een mooi 2018 toewensen! We hopen dat jullie een fijne jaarwisseling 
hebben gehad en genoten hebben van de kerstvakantie. 2018; een nieuw jaar vol nieuwe kansen en 
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, te leren en gelukkig te zijn. 
Als school willen we de dagelijkse vrolijkheid en de positieve sfeer zichtbaar blijven uitstralen en werken 
we verder hard aan ons onderwijs. Ik wil ieder hierbij veel plezier toewensen, waarbij de basis een goede 
gezondheid mag zijn en waar we de rest met beleving en zorg in gaan vullen. 
 

Mede namens het team van De Zandberg; 
Proost op het nieuwe jaar! 
#elkedagvaltietstevieren 
Hans Staps, Directeur KBS De Zandberg 

 
 
 
 

U treft hieronder alvast de vastgestelde vakanties in schooljaar 2018-2019 
Aanvullende vrije-/studiedagen worden, na vaststelling in de MR, in de editie april in de Courant gepubliceerd. 
Eerste schooldag: maandag 27 augustus 2018 
Herfstvakantie:  15 oktober t/m 19 oktober 2018 
Kerstvakantie:  24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019 
2e paasdag:  maandag 22 april 2019 
Meivakantie:  29 april t/m 3 mei 2019 (Vermoedelijk 2wkn; Welke week wordt nog vastgesteld (Advies is week 17)) 

Hemelvaart:  donderdag 30 mei 2019 
2e pinksterdag:  maandag 10 mei 2019 
Zomervakantie 2019: maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 
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Commissienieuws 
 
Nieuws van de carnavalscommissie 
 
Ge motter mar opkomme! 
Vrijdagmiddag 9 februari is het weer FEEST en vieren we 
carnaval! Dit jaar geen optocht, maar wel een hoop andere 
leuke activiteiten. Deze zullen op school plaatsvinden. Verdere 
informatie voor hulp volgt binnenkort via de contactouders. En 
uiteraard starten en eindigen we met het gezamenlijk hossen 
op het plein. Met het Zandberglied! 
 

Jeugdprins en Jeugdprinses 
Ook dit jaar wordt er weer een heuse Jeugdprins en 
Jeugdprinses gekozen. Vorig jaar waren dit Kick en Kika (zie 
foto). Wie wordt dit jaar De Zandberg Prins en Prinses? 
Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen in de klas een 
oproep van Prins Daan van Breda te zien en kunnen zich 
hiervoor aanmelden bij hun leerkracht.  
 

Kleurwedstrijd 
Met het mooie motto van Breda krijgen de kinderen van de 
groepen 1 t/m 5 een carnavals-kleurplaat. De mooiste 
kleurplaten worden beloond met een mooie prijs. Uiteraard 
uitgereikt door de Jeugdprins en –prinses van De Zandberg.  
 

Verkleedwedstrijd 
Wat is carnaval zonder mooi pakkie? Alle kinderen mogen mooi verkleed naar school komen! Van de 
groepen 4 t/m 8 wordt creativiteit en originaliteit beloond, uiteraard uitgereikt door de Jeugdprins en –
prinses van De Zandberg.  

ALAAF! 
Brigadiers commissie 
Help ! : brigadier gezocht voor 1 maandagochtend per 2 weken  
 
We zoeken met spoed een vrijwilliger die eenmaal per 2 weken, gedurende maximaal 20 minuten, op 
maandagochtend wil brigadieren op de Generaal Maczekstraat. Je doet dit samen met een ervaren 
brigadier. Mochten we geen vrijwilliger vinden, zullen we de brigadierspost op de maandagochtend op de 
Generaal Maczekstraat moeten opheffen. En dat willen we toch niet?  
 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar ouders die ook eens per week of eenmaal per twee weken de 
brigadiersgroep willen komen versterken. Vele handen maken licht werk en het is in het belang van de 
veiligheid van onze kinderen. Een ideale kans om een goed voornemen voor 2018 concreet in te vullen 
en het kost slechts 20 minuten per beurt.  
 

Mocht je ons willen helpen door te gaan brigadieren, kun je je voor de brigadierspost op de Zandberglaan 
opgeven bij Marjo Pouls (marjopouls@gmail.com) en voor de Generaal Mazcekstraat bij Jacqueline 
Kuijpers(j.kuijpers@marecom.nl) en graag in beide gevallen CC aan : engelsmanherman@hotmail.com. 
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Met een korreltje zand  
- Wilt u er voor zorgen dat broertjes en zusjes tijdig worden ingeschreven? Dan kunnen wij 

hier bij de formatie en inrichting van het aantal groepen rekening mee houden. 
- Even een opfrismomentje over het telefoongebruik; 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. 
Wilt u als ouder hier ook het voorbeeld in geven? 

- Alle leerlingen en personeelsleden stonden er weer goed op tijdens de foute kersttruiendag.  
- En de kerstviering was een groot geslaagd succes. Dank jullie wel voor de vele complimenten 

over de organisatie en sfeer. Deze zijn vanzelfsprekend overgebracht aan de kerstcommissie die 
er ook dit jaar weer fanatiek aan heeft gewerkt. 

- Kom eens kijken in de wondere wereld van de gevonden voorwerpen! 
- En dan gaan we, na een geslaagde tentoonstelling van De Zandberg Academie, weer een nieuw 

menublokstarten. Neem eens een kijkje op www.dezandbergacademie.nl  
We zien u graag tijdens onze volgende tentoonstelling op vrijdagmiddag 2 maart 2018. 

- Dit jaar hebben we met kerstmis voor het 5e jaar alweer de kerstherberg gesteund. Dankzij jullie 
gulle giften hebben we veel dozen kunnen vullen met blikken soep, pakken macaroni tot zelfs 
tandenpasta en luiers. De kerstherberg was blij verrast en dankbaar. Zij hebben veel gezinnen in 
Breda blij mogen maken deze Kerstmis. Dank je wel iedereen!!! 

       
 

nieuws  

CJG Breda  In de Zandberg Courant editie december trof u een uitnodiging van het 
CJG voor deelname aan ‘Schatten voor ouders’ op de dagen 24 januari, 7 februari, 28 februari en 14 
maart (19.30-21.30u). Voel u welkom! 
 
Badmintonclub BC Bavel wil alle kinderen vanaf 7 jaar uit Breda e.o. de mogelijkheid bieden om 
van 2018 een sportief jaar te maken, vandaar dat we de komende weken gratis inlooptrainingen 
organiseren. Ben jij tussen de 7 en 12 jaar? En wil je graag ’n keer meespelen? Dat kan op zondag 14 en 
21 januari van 9.30-11.00uur. Kijk verder op www.bcbavel.nl of neem contact op secretariaat@bcbavel.nl  

 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

2018, een nieuw jaar! 

Laat de basis een goede gezondheid mogen zijn, 

de rest vullen we dan zelf wel in…… 
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