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Volgende edities:
13 sept – 11 okt – 8 nov – 13 dec

Een mooie zomer…..!
Vanaf maandag mogen we weer beginnen. Gisteren trof ik het Team Zandberg en dit is altijd een
mooi moment voor ’n directeur. Met veel enthousiasme en energie zijn wij het schooljaar gestart en
we hebben er als team weer zin in.
Ik wil u en uw kinderen een mooi schooljaar toewensen. Een jaar waarin de kinderen onderzoekend,
ontdekkend en ontwerpend zelfbewust mogen beleven in een omgeving die geborgenheid biedt.
‘Samen hun eigen weg’ vinden, nieuwsgierig zijn en de uitdaging aangaan om verder te ontwikkelen.
Wij zijn blij dat de kinderen dit samen met ons als team doen. De inzet is dat ieder kind weer verder
komt in zijn eigen groei en dat de kinderen met plezier naar school komen. En hier zullen we als
team Dé Zandberg elke dag ontzettend ons best voor doen.
Kijk eens op www.doelgerichtontwikkelen.nl
Hans Staps, directeur KBS De Zandberg
Enkele startzaken………
Meet & Greet vanaf 08.30 uur!
Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein staan. De groepen 1/2 op het
kleuterplein, op het deel rond de tafeltennistafel/pannaveld de groepen 3, 4 en 5 en op het
achterplein de groepen 6, 7 en 8. U heeft de gelegenheid de hand te schudden met de nieuwe
leerkracht. Om 08.45 uur, of mogelijk eerder als de klas compleet is, zullen de kinderen met hun
leerkracht naar binnen gaan. Net zoals vorig schooljaar mogen de ouders van de groepen 1/2 via de
hoofdingang met hun kind meelopen tot de klas.
Op de 1e vrijdag (24 augustus) en 2e maandag (27 augustus) mogen de kinderen aan u hun
klas laten zien. Dit vindt aansluitend aan de schooldag plaats tussen 15.30-16.15 uur.
Personele zaken
- In groep 6 en 7 zullen Bellissa van de Pas (groep 6 Ma/Di/Do) en Hèlen van Bokhoven (groep 7
Ma-o/Di-o/Wo/Vr-o) als extra leerkrachten in deze groepen worden ingezet. Tijdens de
informatieavond zal meer informatie hierover worden gegeven.
- Groep 5ML: Manon Lapré-van de Pas zal naar verwachting eind september met
zwangerschapsverlof gaan. Ouders van groep 5ML worden per brief z.s.m. geïnformeerd over de
wijze waarop we het verlof van Manon zullen invullen.
- Groep 8IP en 8K: Iris Böhm, nieuwe aanwinst in groep 8, start haar werkzaamheden i.v.m. haar
zwangerschapsverlof per 1 oktober. Tot die tijd zal Kees van den Berg op woensdag in groep 8K
staan. Peggy staat tot 1 oktober vier dagen voor haar groep (Ma/Wo/Do/Vr) en Kees zal op
dinsdag tot aan 1 oktober in groep 8IP staan.
- Lars Aarsman is onze nieuwe sportleraar. Hij gaat in de groepen 3 t/m 8 één keer in de week, en
voor enkele groepen twee keer per week, de sportlessen verzorgen. De leerkracht krijgt in deze
gymtijd ruimte om werkzaamheden voor de groep in te vullen.
- Daarnaast krijgt elke groep, vanuit de middelen die wij ontvangen hebben om de werkbelasting te
verminderen, enkele dagen op jaarbasis om buiten de groep te werken. Dit betekent dat op die
momenten andere leerkrachten voor de groep staan. Dit zal worden ingevuld door vaste
gezichten in dezelfde groep en wordt ingevuld door Hèlen van Bokhoven, Clare Proost, Jessica
Peeters, Manon Lapré-van de Pas, Monique de Booy.
Ingang tot het schoolgebouw
- De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2.
- De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5.
- De 3e ingang, de ingang bij het nieuwste gedeelte van de school, is de ingang voor de groepen 6,
7 en 8.

Jaarplanning en Sport- & Muziekrooster
In de bijlage treft u de jaarplanning 2018 – 2019 en het sport- en muziekrooster aan. De groepen 5
hebben het eerste half jaar muziek. Op de helft van het schooljaar starten de groepen 3 met
muziekles.
De jaarplanning ontvangt u op papier tijdens de informatieavond.
Donderdag 30 augustus 2018 INFORMATIEAVOND KBS Dé Zandberg
SHIFT 19.00 – 19.35u  groepen 1/2, 5 en 6
SHIFT 19.45 – 20.20u  groep 3, 4, 7 en 8
Zoals eerder gecommuniceerd vindt op donderdag 30 augustus de informatieavond plaats.
U bent als ouder uitgenodigd de informatieavond te bezoeken en wij stellen u aanwezigheid zeer op
prijs. We werken deze avond in twee shifts: het centrale moment voor de groepen 1/2, 5 en 6 start
om 19.00 uur en voor de groepen 3, 4, 7 en 8 om 19.45 uur. Tijdens dit contactmoment maakt u
kennismaken met de juf of meneer, zullen er algemene ‘klassenzaken’ aangereikt worden, vertellen
we iets over de ouderportal, doelengesprekken en doelgericht ontwikkelen en is er tijd voor de
contactouder.
In tegenstelling tot afgelopen schooljaar bent u als ouder uitgenodigd en blijven de kinderen thuis.
Dus noteert u 30 augustus in uw agenda?
De Gouden Weken
De eerste weken van een schooljaar zijn belangrijk voor een groep. Een goede sfeer is prettig voor
leerlingen, leerkrachten én ouders. In de weken na de zomervakantie geven wij daarom extra
aandacht aan positieve groepsvorming en oudercontact. Deze weken worden ook wel de Gouden
Weken genoemd.
Tijdens de Gouden Weken worden er klassikaal positieve groepsregels geformuleerd. Daarnaast
worden er dagelijks “energizers” gedaan en is er aandacht voor coöperatief leren, waarbij
samenwerken centraal staat.
Zo zorgen we met zijn allen voor een positieve en fijne start van het nieuwe schooljaar!
Kennismakingsgesprek en vervolggesprekken na de rapportage
In onze cultuur is een rapport, voor zowel ouders als kinderen, een ijkmoment. Op deze manier
krijgen zij voor zichzelf een beeld hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en of deze overeenkomt
met de verwachtingen die ouders, school en het kind zelf hebben. Ook voor de school is het een
ijkmoment. Dit om te kijken of het aanbod de gewenste resultaten oplevert en om eventuele
knelpunten te onderkennen. Op deze manier kunnen de leerkrachten de onderwijsarrangementen
benutten en aanpassen indien wenselijk.
Wij hebben dit schooljaar wederom drie formele gespreksmomenten gepland in de groepen 1 t/m 7,
uitzondering daarop is groep 8 met 2 gespreksmomenten. De rapportage vindt twee maal per jaar
plaats in de groepen 1 t/m 8.
Rapportage is zoals aangegeven een ijkmoment voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Het geeft
inzicht in de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijk gestelde doelen. Kinderen en leerkrachten
hebben een aantal maanden nodig om aan die gestelde doelen te werken. Leerkrachten moeten
leerstof aanbieden en kinderen moeten deze ontvangen en eigen maken. Januari/Februari is een
goed moment om te bekijken, bespreken en herijken wat al die inspanningen hebben opgeleverd. Er
zijn dan voldoende tussenmetingen (lees: methode-toetsen, LVS toetsen en andere ontwikkelingen)
geweest om dat gefundeerd te kunnen doen en de doelen bij te stellen.
Van februari tot juli wordt hier weer hard aan gewerkt en ligt het ijkmoment aan het eind van het
schooljaar.
Wij werken met de OUDERPORTAL ouders. Hierdoor heb je als ouder door het jaar heen inzicht in
de behaalde resultaten en is het rapportagemoment een onderdeel van de gesprekken in jan/feb en
juni/juli.

Uitgaande van bovenstaande afspraken ziet de planning er als volgt uit;
4 en 13 september : 1e gesprek  kennismaken
Het doel van dit gesprek is kennis maken met elkaar en informatie over/met de leerling delen.
Na het eerste 10-minutengesprek wordt de ouderportal open gezet.
25 januari : rapport mee naar huis
22, 24 en 29 januari : 2e 10 minutengesprekken GROEP 8
Het doel van dit gesprek is om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Hierbij gebruiken we de
resultaten op het rapport (methodepunten en SEO) en de uitslagen van het LVS.
Bij de groepen 8 wordt ook het advies voor het voortgezet onderwijs gegeven.
31 januari en 5 februari : 2e 10 minutengesprekken GROEP 1 t/m 7
Het doel van dit gesprek is om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Hierbij gebruiken we de
resultaten op het rapport (methodepunten en SEO) en de uitslagen van het LVS.
21 juni : rapport mee naar huis
25 en 27 juni : 3e 10 minutengesprekken
Doel en uitvoering is gelijk aan het 2 e 10 minutengesprek.
De groepen 7 voeren het derde gesprek met ouders én leerling i.v.m. het pré advies V.O.
Tot slot:
Mogelijk dat bij het 2e en/of 3e gesprek de leerling óók bij het gesprek aanwezig is (LOL-gesprek
tussen Leerling-Ouder-Leerkracht). Hiervoor ontvangt u dan tijdig een uitnodiging.
In groep 3 t/m 8 wordt de ontwikkeling voorafgaand aan de 10 minuten gesprekken met het kind
besproken middels een doelengesprek in de klas. Hierbij maken we gebruik van het rapport.
Herhaling: Noodnummers in ParnasSys
We krijgen regelmatig het verzoek om bij de leerlinggegevens in ParnasSys bij ‘noodnummers’ de
telefoonnummers van de ouders op te nemen. Dit is niet de bedoeling van het veld ‘noodnummers’.
In alle voorkomende situaties zullen wij altijd eerst de ouders proberen te bereiken, wiens
telefoonnummers op een andere plaats in ParnasSys staan. De noodnummers zijn echt alleen
bedoeld voor als we hen onverhoopt niet kunnen bereiken. Hierbij kun je dus denken aan opa, oma,
oom, tante, vrienden, oppas, buren etc.

Belangrijke data
- 1e schoolweek: luizencontrole
- Vrijdag 24 augustus: open inloop in de groep van uw kind 15.30-16.15u
- Maandag 27 augustus: open inloop in de groep van uw kind 15.30-16.15u
- Maandag 27 augustus: MR 1
- Dinsdag 28 augustus: contactouder INFO avond
- Donderdag 30 augustus: informatieavond KBS Dé Zandberg
SHIFT  groepen 1/2, 5 en 6 : 19.00 uur + SHIFT  groepen 3, 4, 7 en 8 : 19.45 uur
- Dinsdag 4 september: kennismakingsgesprek met de leerkracht (10min)
- Woensdag 5 september: spreekuur CJG
- Donderdag 13 september: kennismakingsgesprek met de leerkracht (10min)
- Woensdag 19 september: OR 1 en Algemene Ledenvergadering
- Vrijdag 21 september: studiedag, leerlingen vrij

