
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Donderdag 15 maart: Vergadering leerlingenraad 
- Woensdag 21 maart: Boomfeestdag (groepen 7) 
- Woensdag 21 maart: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) + Vergadering OR4 
- Woensdag 28 maart: Schriften inkijken/mee + Ouderonderwijscommissie 
- Vrijdag 30 maart: Studiedag (leerlingen vrij) 
- Maandag 2 april: 2e paasdag (leerlingen vrij) 
- Woensdag 4 april: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 

- Vrijdag 6 april: Praktisch verkeersexamen groepen 8 
- Donderdag 12 april: Kleuterfeest + Schriftelijk verkeersexamen groepen 7 
- Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groepen 8 
- Woensdag 18 april: Spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 
- Donderdag 19 april: Afsluiting Zandberg Academie periode 4 
- Vrijdag 20 april: Koningsspelen (08.45 – 14.15) 
- Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei: Meivakantie 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Werkpanel schooltijden, Tevredenheidsonderzoek gr.6/7/8, 

De Zandberg-app, Actie t.b.v. stichting Elimu Mount Elgon    
Commisienieuws: Luizencommissie 
Kober informatie inzake overblijven  

De rubriek met een korreltje zand en Extern nieuws 
 

 
 

Nieuws en uitnodiging vragen ½ uurtje werkpanel schooltijden 
Komende week ontvangt u een artikel waarin het proces van het werkpanel schooltijden wordt 
beschreven. In het werkpanel zitten ouders en leerkrachten die de diverse mogelijkheden van 
schooltijden onderzoeken en uiteindelijk een advies aan mij als directeur geven. Mocht het 
uiteindelijk leiden tot aanpassing van de schooltijden, dan zal dit ingaan in het schooljaar 2019-2020. 
Ik wil u, namens het werkpanel, graag uitnodigen op maandag 19 maart (18.45-19.15u teamkamer) 
voor een inloopmoment/ vragenhalfuurtje met het werkpanel. Het is een vrije inloop waar u in de 
gelegenheid wordt gesteld eventuele vragen te stellen en/of tips aan te dragen. 
 
Tevredenheidsonderzoek ‘welbevinden’ KBS De Zandberg 
Vóór de carnavalsvakantie is in de groepen 6, 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek ‘welbevinden op 
KBS De Zandberg’ afgenomen. Dit wordt landelijk uitgezet op alle bassischolen in Nederland en is 
terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl . Op deze site kunt u overigens meer schoolzaken 
terugvinden en vergelijken. De vragenlijst is door 280 leerlingen (94%) ingevuld en met een 
eindscore van 8,4 mogen we tevreden zijn over de opbrengst. Hieronder vindt u de sub cijfers op de 
gestelde vragen. Ook kunt u de cijfers van voorgaande jaren zien. 
 

De sfeer op school 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Hoe graag ga je naar school? 7,2 7,2 6,9 
Hoe veilig voel je je op school? 9,1 8,9 8,6 
Hoe duidelijk vind je de regels op school? 8,2 7,9 8,0 
Heb je het naar je zin in de groep? 9,0 8,5 8,4 
Hoe tevreden ben je over de omgang met je 
medeleerlingen? 

8,3 8,0 7,9 
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Volgende edities: 
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14 juni – 5 juli 
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De lessen op school 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? 8,5 8,2 7,9 
Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? 8,4 8,5 8,0 
Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout 
doet? 

8,2 8,0 7,9 

Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? 8,6 8,4 8,3 

 

Rapportcijfer 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,4 8,1 7,9 

 

 
 

 
De Zandberg helpt kinderen in Kenia SPELEN 
Op 5 en 6 maart kwamen bestuursleden van de stichting Elimu Mount 
Elgon uit Tilburg naar De Zandberg. Zij kwamen vertellen over het 
leven van de schoolkinderen in Kenia en over wat de stichting voor hen 
doet. Het doel was om de kinderen van de Zandberg kennis te laten 
maken met de kinderen in Kenia. Zij leren hoe de Keniaanse kinderen 
leven, spelen en wat hun dromen zijn. 
De Zandberg heeft eerder succesvol actie gevoerd om geld in te 
zamelen voor speeltoestellen voor het eigen schoolplein. En kijk eens 
wat een prachtig schoolplein er ligt! Het plan is om nu ook een ‘goede doelen actie’ op te zetten voor 
de aanleg van een speelplaats met speeltoestellen bij de kleuter- en basisschool van de kinderen in 
Kenia. Want spelen is voor alle kinderen zo belangrijk. 
 

Hoe kunnen kinderen meedoen? 
Kinderen maken een mooie tekening en de ouders en andere 
familieleden kunnen van die tekening leuke artikelen (mokken, 
placemats, wenskaarten, etc.) bestellen in het ‘webwinkeltje’ van 
het kind. Dit is eenvoudig te doen door te kijken op  
www.tekenfund.nl. Daar staat alles uitgelegd. De opbrengst gaat 
naar nieuwe speeltoestellen voor de kleuterschool in Kenia. 
Dus, doe mee en ga aan de slag met www.tekenfund.nl. 
Het motto voor deze actie en voor de tekening is: 
‘Spelen is voor alle kinderen belangrijk!’ 

De Zandberg APP  
Maakt u al gebruik van de (gratis) Zandberg App? In 
deze App, voor Android en iOS, vindt u verschillende 
icoontjes die u van allerlei zaken op de hoogte houden 
en bovendien kunt u hiermee heel makkelijk 
ziekmeldingen doorgeven. Ook kunnen we vanuit deze 
App pushberichten (urgent bericht bij een activiteit 
bijvoorbeeld) versturen naar groepen en/of leerjaren.  
 
Voor het icoon ‘media’ in de App heeft u een 
username en een wachtwoord nodig.  
Username: dezandberglaan  
Wachtwoord: dezandberg2016  
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Commissienieuws 
 

Luizencommissie 
Oh jee luizen of neten… wat nu?? 
Heb je hoofdluis ontdekt? Begin dan direct met behandelen. 
Kam dagelijks met een netenkam, gedurende twee weken. Dit is 
even effectief als behandeling met antihoofdluismiddel. Het 
verdient de voorkeur omdat deze behandeling niet leidt tot 
resistentieontwikkeling, wat bij sommige antihoofdluismiddelen wel 
het geval is. Kammen is een essentieel onderdeel van een goede 
hoofdluisbehandeling. Het verwijderen van de eitjes, ook wel neten genoemd, is een lastig karwei 
omdat deze met een sterke lijmstof aan de haren zitten vastgekleefd. Met een netenkam (kam met 
metalen tanden) kun je de neten en de luizen uit de haren kammen. Verwijder de neten niet met de 
stofkam met plastic tanden, deze is hier niet geschikt voor en wordt dan ook afgeraden. 
 

Stappenplan kammen: 
Stap 1: Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit en maak het handdoek-droog. 
Stap 2: Breng ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel dit NIET uit. 
Stap 3: Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam. 
Stap 4: Houd het hoofd voorover boven een wit oppervlak, bijvoorbeeld een laken of een handdoek. Pak de 
netenkam en kam het haar lok voor lok vanaf de schedelhuid naar het einde van de lok. Start bij het ene oor en 
schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor. 
Stap 5: Besteed extra aandacht aan de pony, het haar achter de oren, in de nek en op de kruin. De luizen 
zullen op het papier vallen als kleine grijsblauwe of roodbruine gekleurde spikkels. 
Stap 6: Bij dun haar kun je voor het kammen een verbandgaasje tussen de tanden van de kam schuiven. 
Hierdoor krijg je meer grip op de neten. Na het kammen kan de kam makkelijk schoon worden gemaakt door 
het gaasje van de kam te schuiven. 
Stap 7: Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier 
zichtbaar zijn. Spoel gevonden luizen weg in de wasbak. 
Stap 8: Spoel de crèmespoeling uit het haar. 
Stap 9: Reinig de kam grondig, na iedere controle, om te voorkomen dat je de hoofdluis overbrengt. Je kunt de 
kam 5 minuten uitkoken, desinfecteren met 70% alcohol of 30 minuten in een dichtgeknoopte kussensloop in 
een hete wasdroger stoppen. 
 

Als het kammen met een netenkam geen effect heeft, wordt overgegaan op de volgende methode: 
het behandelen van haren met een geregistreerd antihoofdluismiddel in combinatie met het dagelijks 
kammen met een luizenkam, gedurende 14 dagen. Om een optimaal effect te bereiken moet men de 
behandeling na één week herhalen met hetzelfde middel.  

Stichting Elimu Mount Elgon stelt zich voor                                                        

Wij steunen de onderwijsprojecten van de nederlandse ontwikkelingsarts Bea Andersen die in Kenia woont en 
werkt. De projecten liggen op de hellingen van Mount Elgon in de omgeving van het National Park in west Kenia. 
Op een terrein van 55 hectare zijn medische- en onderwijsvoorzieningen gebouwd. Naast een kleuterschool, 
basisschool en ambachtsschool zijn er slaapzalen, keukens, huisjes voor leraren en een aula gerealiseerd. De 
resultaten van de leerlingen zijn heel hoopgevend. Sommigen studeren door en leren een ambacht of gaan zelfs 
naar de universiteit. 
Het geld voor al deze ontwikkelingen is met acties en projecten opgebracht.  
Meer over onze stichting leest u op de site. 

www.elimumountelgon.nl 
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Samenwerking      
Het overblijftarief zal met ingang van het nieuwe schooljaar (01/08/2018) verhoogd worden van €2,75 
naar €3,85 per kind per overblijfmoment. Deze prijsverhoging (€1,10 per kind per overblijfmoment) 
heeft te maken met de inzet van méér pedagogisch medewerkers i.v.m. een tekort aan vrijwilligers. 
Zie verder de brief van 8 december jl. en diverse infoberichten uit eerdere Couranten. 
 

 
Met een korreltje zand  
- Broertjes en zusjes al ingeschreven op KBS De Zandberg?  

De besluiten inzake het aantal groepen zit in de afrondende fase. Het is handig als we de laatste 
aanmeldingen ook hierin mee kunnen nemen.  

- In verband met werkzaamheden op het terrein van Sprint zijn wij genoodzaakt onze sportdagen 
te verzetten. De middenbouw heeft hun sportdag op 23 mei (ipv 6 juni) en de bovenbouw op 
donderdag 24 mei (ipv 7 juni). Zou u deze data willen wijzigen in de jaarplanning? 

- Heeft u al gekeken op de site www.doelgerichtontwikkelen.nl ? 
Hier laten we als school zien aan welke doelen we werken binnen het aangeboden thema. Mocht 
u, passend bij het thema, informatieve boeken of materiaal beschikbaar willen stellen voor onze 
school, dan stellen wij dit erg op prijs en kunt u contact leggen met de groepsleerkracht. 

- De handschoenen, sjaals en mutsen kunnen bijna weer opgeborgen worden in de winterkast. 
Dus mocht u nog iets kwijt zijn, kijk dan even bij de ‘gevonden voorwerpen’ in de kast bij de 
hoofdingang. Aan het eind van de maand wordt de kast leeggemaakt en gaan de spullen nog 
voor één maand naar de kelder, om vervolgens definitief te worden opgeruimd!  

- Vorige keer stond de volgende eindquote in de Zandberg Courant; “Als je iets doet waarvan je 
niet wilt dat anderen het weten, kun je het beter misschien maar helemaal niet doen!”  
Deze had te maken met de nieuwe wetgeving rondom privacy die 25 mei aanstaande ingaat en is 
een uitspraak van de bestuursvoorzitter van Alphabet (google) Eric Schmidt. 

 

nieuws  
Open dag Amphia 
Op zaterdag 17 maart 2018 opent Amphia tijdens de Week van Zorg en Welzijn de deuren voor jong 
en oud. Vele medewerkers staan klaar om bezoekers op een interessante, leerzame en leuke manier 
kennis te laten maken met wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurt. Er zullen activiteiten, 
demonstraties, testjes, oefeningen, quizzen, etc. plaatsvinden. De toegang is gratis en inschrijven is 
niet nodig. Als leuke activiteit hebben wij voor de leerlingen een Kahoot quiz gemaakt om hen kennis 
te laten maken met Amphia. https://play.kahoot.it/#/k/3d837079-6a81-4334-bbbf-bdc1099bd88a . 
opendag@amphia.nl 
 

JUDO les budokwaiarashi in de sportzaal van De Zandberg 
Vandaag is aan alle leerlingen van de groepen 1/2, 3 en 4 een flyer meegegeven van Judo 
vereniging budokkwaiarashi. Zij zullen vanaf woensdag 14 maart in de sportzaal van KBS De 
Zandberg starten met jeugdjudo voor kinderen van 4-8 jaar. Judo is niet alleen leuk, maar ook goed 
voor de algemene motoriek, sociale vaardigheden en weerbaarheid! De 3 lessen in maart zijn gratis 
kennismakingslessen. 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid 

weet te prikkelen zal hij zijn hele leven blijven leren! 
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