
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Donderdag 13 september: Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 8 

- Vrijdag 14 september: Verkiezingen leerlingenraad 

- Woensdag 19 september: Vergadering ouderraad (Algemene Leden Vergadering) 

- Vrijdag 21 september: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!) 

- Dinsdag 25 september: Ouderraadpleging schooltijden (08.00 – 20.00, speelzaal BG) 

- Woensdag 26 september: Ouderonderwijscommissie (19.30) 

- Dinsdag 2 oktober: Vergadering MR2 

- Woensdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek & spreekuur CJG (12.15 – 13.15) 

- Zondag 7 oktober: Singelloop 

- Woensdag 10 oktober: Themadag groepen 3 & 4 
- Vrijdag 12 oktober: Vergadering leerlingenraad 
- Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober: Herfstvakantie 
- Maandag 22 oktober: INOS-dag (alle kinderen zijn vrij!) 
 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: ParnasSys ouderportal & AVG, Onderwijs in ontwikkeling 

Nu we weer volop draaien: Ouders in de school en Verkeer & veiligheid, 
Inschrijven broertjes/zusjes 

Commissienieuws: Dieetcommissie  
OR, leerlingenraad, MR en ouderonderwijscommissie 

Samenwerking Zandberg-Kober  
De rubriek met een korreltje zand 

Extern: typecursus, KNZB Sterrenplan, Traumadag 2018, CJG Breda 

   

 
 
ParnasSys ouderportal 
I.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei jl. van toepassing 
is, kunt u op de ouderportal van ParnasSys niet meer de adresgegevens van de klasgenoten van uw 
kind(eren) zien. 
 

Inschrijven broertjes en/of zusjes  
Wilt u zo vriendelijk zijn om broertjes en/of zusjes (en mogelijk ook kinderen van familie, buren, 
vrienden en kennissen) die dit schooljaar óf schooljaar 2019-2020 vier jaar worden, z.s.m. in te 
schrijven? We hebben deze gegevens nodig om de juiste besluiten te kunnen nemen in de te 
formeren groepen en in deze fase belangrijk voor de opmaak van de begroting 2019. 
 
Een inschrijfformulier is te downloaden op de website of op te vragen via Evelyn. U kunt het 
ingevulde inschrijfformulier afgeven bij Evelyn of mailen naar kbsdezandberg_administratie@inos.nl  
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Nu we weer volop draaien! 

   
 

Ouders in de school vanaf groep 3! 
De leerkracht van uw kind gebruikt de ontvangst onder andere om de onderlinge relatie met uw kind 
te versterken. Voor ons als school is de ontvangst een moment met een gouden randje, een praatje 
maken met de leerling, een hulpvraag beantwoorden, feliciteren met een zwemdiploma of een 
gewonnen toernooi, een observatie uitvoeren, pre- en re-teaching, etc. Ook is het voor de 
kinderen een prettig moment om weer even te wennen aan het klassenklimaat. Na thuis de start van 
een nieuwe dag te hebben gehad, hebben zij de gelegenheid om even rustig binnen te komen en 
met een klasgenoot een spelletje te spelen, even hun verhaal aan de leerkracht vertellen, een 
tekening of knutsel van de voorgaande dag (of ochtend) afmaken. 
 

Kortom geef de kinderen samen met de leerkracht de ruimte om te groeien. 
En laat uw kind, na een dikke knuffel, op het schoolplein los. 

(Bij een verjaardag begrijpen we dat u even mee naar binnen loopt) 
 

Verkeer & Veiligheid 
Voor een dagelijkse goede verkeersveiligheid hebben we iedereen nodig. 
Als ieder zich houdt aan de verkeersregels en daarnaast met een dosis fatsoenlijk gedrag komen we 
een heel eind. Deze zinnen zouden eigenlijk voldoende moeten zijn…! 
 

Dus kom te voet naar school. Woont u wat verder (buiten de bekende wooncirkel) en komt u met de 
fiets, wandel vanaf de beide ingangen met de fiets aan de hand het plein op. Leerlingen plaatsen hun 
fiets tussen de hekjes/nietjes (groep 1/2 + 3 óp het schoolplein). Ouders die met de fiets komen 
plaatsen hun fiets aan de kerkzijde dicht tegen de muur of voor het achterplein naast de pleiningang.  
De ingangen moeten vrij blijven voor een gemakkelijke doorstroom én voor een vrije doorgang bij 
eventuele calamiteiten. Mogelijk moet u besluiten met de auto naar school te komen. Plaats uw auto 
dan verder weg van de school – OOK BIJ SLECHT WEER! – in de parkeervakken en wees de 
buurtbewoners niet tot last.   
 
De school gaat in de ochtend open om 08.35u en in de middag openen wij onze deuren om 13.05u. 
Om 08.45u en 13.15u willen we écht beginnen!  
 

En verder:  
- Via de hoofdingang komen al onze leerlingen van de groepen 1/2 naar binnen. Bij deze groep leerlingen 

mogen de ouders nog heel even mee naar binnen en meelopen tot de klas;  
- Aan het eind van een dagdeel komen de groepen 1/2 met hun juf naar buiten en verzamelen op het plein 

op een vaste plaats. Het is mooi om te zien dat de ouders achter de witte lijn blijven staan;  
- Zolang er kinderen spelen op het plein, blijft het hek dicht en wachten ouders achter het hek;  
- Het grote speeltoestel op het voorplein blijft tijdens het ophaalmoment kindvrij. Zo kunnen de leerkrachten 

van de groepen 1/2 beter in de gaten houden of de kinderen naar de juiste ouder of opa/oma lopen. 
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Onderwijs in ontwikkeling op KBS De Zandberg; 
www.doelgerichtontwikkelen.nl  
Alle jaargroepen gaan binnenkort weer starten met hun 
eerste thema. Dit schooljaar bouwen we verder op 
hetgeen afgelopen schooljaar is ingezet. Heeft u al eens 
gekeken op www.doelgerichtontwikkelen.nl  
Enkele zaken om te weten: 
- Kunt u een bijdrage leveren binnen een thema? 

Neem dan contact op met de leerkracht; 
- Sommige doelen binnen thema’s zijn verder 

aangescherpt; 

- Leerlingen groep 3 t/m 8 hebben een blauwe map 
waarin de themaportfolio’s kunnen worden 
opgeborgen. Deze worden bewaard in de klas en na 
afronding van een thema wordt de inhoud mee naar 
huis gegeven; 

- In de groepen 5 t/m 8 wordt bij de voorbereiding van de thema’s gebruik gemaakt van de portfolio 
formats (doelenpagina, opdrachtkaart, beoordelingskaart en terugblik). 

- Verder wordt er gericht gewerkt aan de 21st eeuwse vaardigheden in combinatie met ons leerpad 
 dromen, denken, doen, duren, delen en genieten! 

 

 

Commissienieuws 

Dieetcommissie  
Op de Zandberg willen we graag rekening houden met leerlingen die een voedselallergie of -
intolerantie hebben en deze een alternatief aanbieden wanneer dit mogelijk is.   
Sinds een aantal jaren is er daarom een dieetcommissie actief op De Zandberg.  
Deze commissie brengt alle diëten en intoleranties van de leerlingen zo nauwkeurig mogelijk in kaart. 
In samenspraak met de ouderraad verzorgt zij een alternatief als er iets gegeten of gedronken gaat 
worden op school, bijv. tijdens Sinterklaas, kerst, themadag, enz.  
Het gaat hierbij niet om traktaties van jarigen in de klas van uw kind.  
Om het eten op school bij activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij wel   
up-to-date gegevens nodig. Daarom vragen wij u elk schooljaar om dit formulier opnieuw in te vullen. 
Omdat de themadag voor de groepen 3 en 4 al begin oktober staat gepland willen wij graag z.s.m. 
een inventarisatie maken.  
Heeft uw kind een voedselallergie of -intolerantie?  
Dan graag z.s.m. een mail sturen naar: joshja.nauta@inos.nl   
Zij zal u dan een nieuw dieetformulier versturen. 
 

Info van de en MR 
Er is nog geen nieuws vanuit de leerlingenraad. Hun eerste overleg is op 12 oktober. 
 

Er is tijdens de MR van 28 augustus jl. alleen gesproken over de invulling van de ouderraadpleging. 
U weet inmiddels dat de ouderraadpleging schooltijden, zie mail 7 september, gaat plaatsvinden op 
dinsdag 25 september van 08.00-20.00u, locatie KBS De Zandberg speelzaal kleuters. 
Andere punten zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
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Info van de  
Als ouder/verzorger van een leerling op KBS de Zandberg bent u lid van de ouderraad. De ouderraad 
wil graag de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders bevorderen. Dit doet de ouderraad 
door de betrokkenheid van ouders bij de school te stimuleren. Er worden thema-avonden en 
activiteiten georganiseerd en (activiteiten)commissies ingesteld. Verder worden allerlei activiteiten op 
en rond de school financieel ondersteund. 
 

Op 19 september is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de ouderraad en U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur in de personeelskamer en vanaf 
19.45 uur is de inloop met koffie.  
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar en zullen de plannen en het budget voor het komende schooljaar worden behandeld. Naar 
verwachting zijn we uiterlijk 21.30 uur klaar. 

 
 
 
Zandberg ouder ONDERWIJS commissie 
Praten over onderwijs is leuk en boeiend. Op De Zandberg hebben we sinds twee schooljaren een 
ouder onderwijs commissie. Heeft u interesse om vier keer per jaar samen met andere ouders en de 
directeur van De Zandberg te klankborden op het gebied van onderwijs? 
Sluit dan aan op 26 september (19.30u) en stuur een mailtje aan hans.staps@inos.nl 
 

 

Rond een jaar of twee staan de meeste kinderen 
te trappelen om de wereld verder te verkennen. Er 
is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen 
staan op scherp. 
Hét moment om je kind te helpen basisvaardigheden 

te ontwikkelen. Bij peuteropvang Clara leert én groeit je peuter spelenderwijs. Voor je het weet, is je 
kind een kleuter; klaar om naar de basisschool te gaan. Wil je een keer komen kijken? Bel of mail 
ons gerust om een afspraak te maken. We laten je onze peuteropvang graag zien. Wij zijn open van 
maandag- t/m vrijdagochtend. 
Graag tot ziens bij peuteropvang Clara aan de Zandberglaan 60 in Breda! 
t 06 82 78 71 51 e clarapto@kober.nl i www.kober.nl 
 

Met een korreltje zand 
▪ Ook dit jaar zullen wij wederom veel ‘gevonden voorwerpen’ in de kast bij de hoofdingang 

leggen. Het schijnt écht van onze eigen leerlingen te zijn. Kijk regelmatig in de kast ajb! 
▪ Aan het eind van de maand wordt de kast geledigd en bewaren we de gevonden spullen nog 

één maand in de kelder. Daarna brengen we de kleding naar de kledingcontainer. 
▪ Ziekmeldingen graag doorgeven tussen 08.15-08.45 uur via (076) 521 41 09 of via de app. 
▪ Verlof vanaf één dagdeel altijd tijdig aanvragen bij Hans of Maartje via het formulier 

‘vrijstelling schoolbezoek’. 
 

Samenwerking   
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nieuws  

 
www.kindertypecursus.nl  
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf dit schooljaar is het mogelijk dat uw kind op 
KBS De Zandberg onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt van oktober t/m maart een 
interactieve typecursus, aansluitend aan de schooldag. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 
vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op 
een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u 
alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor 
meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931. 
De typecursus zal binnen enkele weken van start gaan. Interesse? Meld uw kind dan nog aan. 
 
Dag: maandagmiddag  Tijd: 15.45u-16.45u  Locatie: KBS de Zandberg 
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november,10 december, 14 januari, 4 februari, 25 februari, 25 maart 
 

KNZB Sterrenplan 
Vanaf 22 september start het nieuwe seizoen van Sterrenplan bij zwemvereniging SBC 2000. Tijdens 
Sterrenplan maak je kennis met waterpolo, wedstrijdzwemmen én schoonspringen! Op zaterdag 22 
september kunnen alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar (met minimaal een A diploma) gratis 
kennismaken met het KNZB Sterrenplan. Van 9.30 uur tot 11.00 uur zijn alle kinderen van harte 
welkom in zwembad de Wisselaar. Aanmelden vooraf mag, hoeft niet. Voor meer informatie en 
(voor)aanmelding: Informatie: r.ademakers@casema.nl  / ledenadministratie@mysbc.nl  

 
Nationale traumadag 2018 
Zaterdag 15 september 11:00-16:00 uur. Demonstraties: o.a. traumahelikopter, brandweer, 
ambulance, defensie, spoedeisende hulp en operatiekamers. Workshops & activiteiten: o.a. hechten, 
reanimeren, grimeren, gipsen, film. Voor meer informatie: WWW.ONGEVALSTICHTING.NL  

 
CJG Breda Denk je aan scheiden en wil je meer weten over:  
de voordelen en nadelen voor jou van bij elkaar blijven of scheiden; het effect op je kinderen; de 
financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels; de echtscheidingsprocedure, een advocaat of 
mediator, het ouderschapsplan? Geef je dan op voor ‘Goed uit elkaar’. Op donderdagavond in 
september, oktober bij het IMW, Willemstraat 20 Breda, vlakbij het NS station. Voor deelname hoef je 
niet te betalen. Je kunt je aanmelden voor één of meer bijeenkomsten. Aan het eind van elke avond 
krijg je een naslagwerk mee over het onderwerp van die avond. Bel 076 – 530 58 88 (IMW) of mail 
antwoord@imwbreda.nl. Meer weten? https://www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar  

 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Leren doe je met vallen en opstaan. 

Waarom moet je er dan altijd bij zitten? 

- BEWEGEND LEREN - 
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