
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Woensdag 16 t/m vrijdag 18 mei: Kamp groepen 8 K & 8 MP 

- Donderdag 17 mei: Vergadering OR5 
- Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 

- Dinsdag 22 mei: Schoolfotograaf 
- Woensdag 23 mei: Sportdag middenbouw (groepen 3, 4 & 5) 
- Donderdag 24 mei: Sportdag bovenbouw (groepen 6, 7 & 8) 

- Vrijdag 25 mei: Kleuterfeest + Bericht van aanname VO 
- Maandag 28 t/m donderdag 31 mei: Avondvierdaagse 
- Woensdag 30 mei: Spreekuur CJG (12.15-13.15) + schoolfotograaf gezinsfoto’s (v.a. 12.30) 

- Donderdag 31 mei: Vergadering Leerlingenraad 
- Maandag 4 juni: Ouderonderwijscommissie 

- Maandag 11 juni: Studie-/Werkdag (leerlingen zijn vrij!) 
- Dinsdag 12 juni: Studiedag (leerlingen zijn vrij!) 
- Woensdag 13 juni: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Maandag 18 juni: Vergadering MR7 
- Dinsdag 19 juni: Vergadering OR6 
- Vrijdag 22 juni: Rapport 

- Dinsdag 26 juni: Kennismaking nieuwe leerkracht(en) + Rapportage gesprekken (10-min) 
- Woensdag 27 juni: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 28 juni: Rapportage gesprekken (10-min) 
- Vrijdag 29 juni: Afsluiting Zandberg Academie periode 5 
- Maandag 2 t/m donderdag 5 juli: Musicals groepen 8 

- Donderdag 5 juli: Laatste schooldag groepen 1 & groepen 8 
- Vrijdag 6 juli: Laatste schooldag (tot 12.00) groepen 2 t/m 7 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: formatie 2018-2019    

Commisienieuws: goede doelen, verkeer, fotograaf en koningsspelen  
Nieuws uit de MR en Samenwerking Kober-Zandberg  

De rubriek met een korreltje zand en Extern nieuws  

 

 
 

Formatie 2018 – 2019 
In het komend schooljaar kent onze school 30 groepen. Er worden wederom zeven groepen 1/2 
gevormd en in de andere groepen trekken we de lijn door uit het voorgaande leerjaar.  
Daarnaast wordt er formatie ingeruimd voor de extra ondersteuning buiten de groep, zoals De 
Zandberg Academie, spiegelklas, Spaans en Remedial Teaching. Half juni wordt voor de leerlingen, 
en dus ook voor u,  duidelijk welke leerkracht(en) aan welke groep wordt gekoppeld.  
 

Op donderdag 14 juni komt er een extra editie van de Zandberg Courant. Hierin wordt de 
groepsverdeling en de totaal formatie voor komend schooljaar gepresenteerd. Op dinsdag 26 juni 
gaan de leerlingen bij de start van de middag op bezoek bij hun leerkracht(en) van komend 
schooljaar. 
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Volgende edities: 
17 mei – 14 juni – 5 juli  
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Commissienieuws 
 

 
Verkeer 
Waar zet uw kind eigenlijk zijn/haar fiets? 
Moet je gewoon af en toe herhalen en dan gaat het gelukkig weer een tijdje goed! 
- Op het schoolplein aan de achterzijde van de school tussen de ‘nietjes’; 

- Op het schoolplein aan de voorzijde mogen de leerlingen uit de groepen 1/2 en 3 hun fiets 
plaatsen; 

- Op de oprit naar de school (kant van het klooster), vóór het schoolpleinhek, kunnen de fietsen 
van de groepen 4 t/m 8 geplaatst worden. Óók tussen de ‘nietjes’. 

En: netjes afstappen bij de straat, dit in verband met de veiligheid voor iedereen! 
 

Schoolfotograaf 
Aanstaande dinsdag 22 mei komt de schoolfotograaf weer de foto’s nemen.  
Op woensdag 30 mei van 12.30u tot 14.30u is de middag van de 
broertjes/zusjes- en inhaalfoto’s. 
 

Koningsspelen 2018 
Ook via deze weg willen wij de inzet van alle ouders en medewerkers 
bedanken voor een geslaagde Koningsspelendag. Op een 
ontspannen, gezellige en sportieve manier hebben we de verjaardag 
van onze koning met elkaar mogen vieren. Onze speciale dank gaat 
uit naar Albert Heijn Ginnekenweg. 
Alle leerlingen hebben zich FIT lala gedanst!  

Info van de MR 
Er is gesproken over de opzet van de presentatie voor de informatie momenten m.b.t. uitleg over de 
verschillende modellen schooltijden. Een reminder met het verzoek om aan te melden is afgelopen 
maandag aan alle ouders per mail verzonden. Einde van het schooljaar ontvangt de MR advies 
rondom de schooltijden. Voor het vervolgproces wordt extern advies ingewonnen.  
 

Voor de invulling van de werkdrukgelden is input van de leerkrachten ontvangen. De MR heeft geen 
toevoegingen. Hans heeft het nieuwe PR/Communicatieplan ontvangen en zal dit binnenkort met de 
auteur bespreken. 

Goede doelen commissie (juf Ingrid en meneer Arne) 

Vandaag mochten we de familie Waijers een heel mooi 
bedrag aanbieden!! 
De opbrengst van onze tekenfund-actie voor stichting 
ELIMU MOUNT ELGON was maar liefst: 
€ 7572,00  !! 
De kleinkinderen Sophie en Daan mochten in het 
gezelschap van afgevaardigde kinderen van alle groepen 
aan opa en oma de cheque aanbieden met dit mooie 
bedrag. Ze gaan hiervan een speelplaats bij de school in 
Kenia aanleggen met bijbehorend speelmateriaal en 
kunnen met dit bedrag prachtige dingen doen. Het 
resultaat hiervan gaan Sophie en Daan volgend jaar zelf 
bekijken en voor ons fotograferen zodat wij dan kunnen 
zien wat er met ons geld is aangeschaft. 
Wij van de Goede Doelen Commissie, willen iedereen: 
kinderen, ouders en collega’s hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan deze actie!! 
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Samenwerking      
 
Herhaling  verhoging overblijftarief 
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  
- Heel veel toitoitoi tijdens de avond-4-daagse op 28, 29, 30 en 31 mei. 

Hou het bos schoon en laat geen afval achter. En kelen smeren voor met het potje met vet! 
- De voetbalteams D2 én D1 zijn kampioen van Breda geworden. In het Rat Verlegh stadion werd 

het twee keer 4-1 in de finale tegen Laurentius D2 en St. Joseph D1. 

D2         D1 
 

nieuws  

 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

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

Summer Camp Breda 
Summer Camp is een week geheel in het Engels voor 
basisschool kinderen. Deze vindt plaats in de eerste 
week van de zomervakantie. Het Summer Camp 
omvat: sport, spel, zingen, dansen, creativiteit en ook 
les, alles geheel in het Engels. De ervaring is dat als 
kinderen op een ontspannen en leuke manier met een 
taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. Het 
Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw 
kind om haar of zijn Engels in deze week te 
verbeteren. Het Summer Camp begint dagelijks om 
9.00u en duurt tot 16.00u, indien wenselijk van 8.00u 
tot 17.00u (locatie KBS De Zandberg). 
Meer informatie: www.summercamp.nl 
 

\\\
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