
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data  
- Vrijdag 12 oktober: Vergadering leerlingenraad 
- Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober: Herfstvakantie 
- Maandag 22 oktober: INOS-dag (alle kinderen zijn vrij!) 
- Woensdag 31 oktober: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 2 november: tentoonstelling Zandbergacademie 1 
- Woensdag 7 november: Schriften inkijken (gr 3, 4 & 5) en mee naar huis (gr 6, 7 & 8) 
- Maandag 12 november: Vergadering MR 3 
- Donderdag 15 november: Vergadering OR 2 
- Vrijdag 23 november: Vergadering leerlingenraad 

 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Externe begeleiding onder schooltijd, ondersteuning, 

schoolplein (hond&fietsen), deurbeleid en CJG’er  
Commissienieuws: PBS- en dieetcommissie  

OR, MR en leerlingenraad 
De rubriek met een korreltje zand 

   

 
 
Externe begeleiding onder schooltijd  
Het komt steeds vaker voor dat er, naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding of 
ondersteuning geboden/aanbevolen wordt. De Zandberg heeft om die reden hierover beleid vastgesteld. 
We hanteren hierbij het gelijkheidsprincipe. Extra begeleiding onder schooltijd door externe hulpverleners 
wordt toegestaan, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

• indien er sprake is van medische of paramedische hulp zoals logopedie of fysiotherapie;  

• indien er sprake is van geïndiceerde hulp op advies van het basisteam jeugd en gezin, een arts of 
een jeugdhulpverleningsinstantie. Hieronder valt ook behandeling van dyslexie en 
weerbaarheidstraining met een verleningsbeschikking van de gemeente.  

 
We begrijpen dat het voor behandelaars bij de start niet altijd mogelijk is afspraken buiten schooltijd te 
plannen maar het verdient de voorkeur om dit zoveel mogelijk na schooltijd te laten plaatsvinden, zodat 
uw kind zo min mogelijk onderwijstijd mist. 
Wanneer er externe hulp onder schooltijd volgens de bovenstaande richtlijnen moet worden ingezet, 
vragen we ouders e.e.a. af te stemmen:  

• De leerkracht wordt door ouders op de hoogte gebracht van het tijdstip en de duur van externe 
hulp. Is het bezoek structureel voor bepaalde periode, vullen ouders een verlofformulier in.  

• In overleg met leerkracht wordt gezocht naar een gunstige tijd in verband met het programma in 
de klas.  

• De leerkracht moet weten of de leerling wordt opgehaald of zelfstandig naar de hulp gaat. Als de 
leerling zelfstandig naar de hulp gaat, moet er schriftelijk worden vastgelegd dat de 
verantwoording bij de ouders ligt i.v.m. aansprakelijkheid. (Denk bijvoorbeeld aan het oversteken 
van een weg.)  

 
Wanneer ouders op eigen initiatief hulpverleners inschakelen voor speciale hulp of trainingen zoals 
remedial teaching, kindercoaching of weerbaarheidstraining, kan deze begeleiding alleen geboden 
worden buiten de reguliere schooltijden om. Wanneer deze externe ondersteuners voor de uitvoering van 
hun taak behoefte hebben aan informatie over de leerling, zal dat alleen via of in het bijzijn van de ouders 
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worden gegeven. School verstrekt geen toets materiaal aan derden. Ouders 
kunnen de toetsresultaten aan de hulpverleners ter beschikking stellen (op te vragen bij school of via de 
ouderportal). 
 
Ondersteuning 
Aan het begin van het schooljaar zijn de Medisch protocollen van leerlingen ter controle aan ouders 
voorgelegd met het verzoek ze ondertekend te retourneren. Tot op heden hebben nog niet alle ouders 
gehoor gegeven aan dit verzoek. Deze protocollen zijn voor ons belangrijk om adequaat te kunnen 
reageren/handelen. Mocht u nog geen reactie gegeven hebben dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te 
doen. Inleveren kan bij de groepsleerkracht.  
 
Schoolplein & honden  
Het is ons opgevallen dat er steeds vaker honden meekomen met ouders. 
Helaas hebben wij ook geconstateerd dat de trouwe viervoeters hun behoefte 
doen op het schoolplein. U kunt zich voorstellen dat we dit niet wenselijk vinden. 
Daarnaast hebben we ook gemerkt dat er kinderen bang zijn voor honden. We 
willen graag dat kinderen zich op school en op het schoolplein veilig voelen. Wij 
vragen u om uw trouwe viervoeter thuis te laten bij het wegbrengen en ophalen 
van uw kinderen.  
 
Schoolplein & fietsen 
Herhaalde oproep! In verband met veiligheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten 
willen we aandacht vragen voor het volgende. Bij de ingang aan de Zandberglaan 
parkeren de kinderen de fietsen tussen de nietjes. Groepen 1 t/m 3 doen dat tussen 
de nietjes op het schoolplein de anderen buiten het hek tussen de nietjes.   
En het schoolplein is een voetpad, waar je dus niet mag fietsen! 
 
Deurbeleid (op tijd komen!) 
We merken dat er steeds vaker kinderen (met hun ouders) ruim ná de tweede 
zoemer op school aankomen en té laat in de klas zijn. De deuren van de school zullen voortaan om 8:45 
en 13:15 dicht worden gedaan door degen die buiten surveilleren. Mocht u onverhoopt te laat zijn dan 
kunt u via de hoofdingang naar binnen gaan.  
 
CJG 
Ook dit jaar ben ik gelukkig weer op De Zandberg als school CJG-er.  
Ik ervaar de school als een prettige, open school, waar naar het kind wordt gekeken 
en met in plaats van over ouders/kinderen wordt gesproken. Ik heb 1x in de 4 weken 
spreekuur in de even weken van 12.15-13.15 uur. Ik werk nauw samen met de IB-er 
van de school en samen kijken wij wat er leeft in de school en hoe we daar op in 
kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is een thema avond over social media. We 
kijken ook gezamenlijk hoe we een kind verder kunnen helpen als het even niet zo 
lekker gaat. Een steuntje in de rug kan dan zeer welkom zijn. Verder kan iedereen die een vraag heeft 
over opvoeden/opgroeien bij mij binnen lopen. Dat kan een vraag zijn over eten, of over dat uw kind 
misschien wat weerbaarder mag worden, of dat hij/zij het lastig vindt vrienden te maken.  
Ik zou zeggen, loop gerust een keer binnen om zelf te ervaren dat met elkaar praten over opvoeden 
prettig en helpend kan zijn. Wie weet tot ziens.  
Peter Dekkers 
peter.dekkers@cjgbreda.nl 
06-12918371 
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Commissienieuws 

 
Taakgroep PBS: 
Vanaf maandag 8 oktober tot vrijdag 26 oktober is er een schoolbrede trap-en gangactie. De 
gedragsverwachtingen (onder schooltijd stil op de gangen en rustig lopen) worden in de klas besproken, 
en daarna oefenen we in de praktijk wat de gewenste gedragingen op de gang en de trap zijn. Tijdens de 
inloopmomenten en als de school uit is, mag er wel gezellig gekletst worden. We werken weer met de 
fiches, zodat we de kinderen extra kunnen belonen als ze het gewenste gedrag laten zien. De leerkracht 
stelt met de kinderen het te behalen doel vast en verzint met de kinderen beloningen. 

 
Dieetcommissie:  
Herhaalde oproep! 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.  
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. 
 
 
Zandberg Academie: 
Vrijdag 2 november zal de tentoonstelling van de Zandberg Academie plaatsvinden. Vanaf 15.00 uur tot 
16.00 uur kunnen ouders en belangstellende zien wat de kinderen de afgelopen periode hebben gedaan. 
Bij twee activiteiten zal er een presentatie zijn. Om 15.15 zullen we met de kinderen het Zandberglied 
zingen, dit lied is geschreven door de kinderen. In de gymzaal ben je om 15.45 welkom om verschillende 
Acro Stunts te zien. Wij zien jullie graag vrijdag 2 november in de teamkamer en Leerland.  
 
 

Info van de  
 
Beste ouders, 
Woensdagavond 19 september was de Algemene Leden Vergadering (ALV)van de ouderraad. 
Traditiegetrouw waren hierbij, buiten de ouderraad zelf, geen ouders aanwezig en we zien dit als een blijk 
van vertrouwen en als stimulans om zo door te gaan. Het jaarverslag van de Ouderraad voor het 
schooljaar 2017-2018 en het verslag van de ALV worden als bijlagen toegevoegd. 
Er is afgelopen schooljaar weer een hoop georganiseerd en geregeld voor onze kinderen en dit is alleen 
mogelijk omdat veel ouders zich als vrijwilliger hiervoor inzetten.  
Of het nu gaat om de leden van de ouderraad, de leden van de commissies, de verkeersbrigadiers, de 
luizen pluizers, de contactouders, de rij-ouders of de hulpouders voor …. Ze leveren allemaal een 
belangrijke bijdrage aan de goede sfeer op school en een leuke schooltijd voor onze kinderen, met mooie 
herinneringen. Namens de kinderen wil ik dan ook alle ouder-vrijwilligers hiervoor hartelijk danken. Ik 
hoop dat we ook het komende schooljaar weer op jullie kunnen rekenen. 
Herman Engelsman 
Voorzitter Ouderraad KBS De Zandberg 
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Info van de  
Er is nog geen nieuws vanuit de leerlingenraad. Hun eerste overleg is op 12 oktober. 

 
 

Info van de MR 
De notulen van de MR kunt u vinden op de website. 
 
Graag stellen de nieuwe MR leden zich aan u voor: 
 
Ik ben Dirk Kuijpers en sinds 2009 wonen Paula en ik samen 

met onze kinderen Vere en Fedde in Breda. Fedde is 5 jaar 

en zit in de groep bij juffrouw Anke (1/2), Vere is 11 jaar en 

zit in de groep van Karina (8).  

Ik vind het als ouder belangrijk betrokken te zijn bij de school 

van onze kinderen. Dit doe ik bijvoorbeeld door te reageren op verzoeken van een klas om te participeren 

bij een evenement of het geven van een gastles.  

De MR geeft mij de mogelijkheid om als ouder op een andere manier te participeren en mee te praten 

over het beleid van de school en de keuzes die er gemaakt (moeten) worden. 

Groet Dirk 

 
Ik ben Ruben Chau (40). Werkzaam als fiscaal jurist.  
 
Twee van mijn drie kinderen zitten op de Zandberg. Max zit in 
groep 3 (juffen Lisenka en Femke) en Noor in groep 4 (juffen 
Jacqueline en Marjolijn). Bovendien zal mijn jongste zoon Tim 
binnenkort ook naar de Zandberg gaan. 
 
Met onderwijs heb ik veel affiniteit. In mijn werk beleef ik namelijk 
naast het oplossen van complexe juridische vraagstukken veel plezier aan lesgeven. In het verleden ben 
ik docent geweest bij Fontys. En in mijn huidige functie besteed ik een aanzienlijk deel van mijn tijd aan 
doceren. 
 
Ik vind het dan ook leuk om mee te denken over het beleid op de Zandberg met als doel het behoud van 
goed onderwijs voor alle kinderen en een fijne en veilige leeromgeving. 
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Met een korreltje zand  
 

Op woensdag 26 september hebben de kinderen van de groepen 4 fanatiek rondjes 
gerend over het plein, door de school en zelfs door de kerk! Dit deden zij om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar de Ziekte van Pompe, de ziekte die Bram uit groep 4 heeft. 
Deze ziekte is een stofwisselingziekte die zich uit als een soort progressieve spierziekte. 
De kinderen hebben enorm hun best gedaan en een bedrag van maar liefst €3279,25 
opgehaald! 
 
Deze Zandbergrun was een onderdeel van de spieractie die wij – de moeder en tante van Bram (Tessa & 
Odette) en vriendin Ellen – hadden opgezet. Met TeamBram bestaande uit zo’n 50 lopers zijn er 
verschillende afstanden gerend bij de Singelloop. Tessa en Ellen hebben de halve marathon uitgelopen. 
Het was erg zwaar, maar het is gelukt. We maken hierbij weleens de vergelijking dat voor Bram iedere 
dag een marathon is en dat helpt enorm bij het doorzetten tijdens de training en de run. Ook juf Joshja, juf 
Jacqueline, juf Lisette en juf Angelique renden mee voor TeamBram. We hebben van deze Singelloop 
een bijzonder feest gemaakt, want ondanks de nare aanleiding brengt het op deze manier in ieder geval 
ook goede herinneringen met zich mee. 
 
Dankzij de Zandbergrun en nog meer mooie acties hebben we in totaal ruim 
€27.500,- opgehaald. Iedereen nogmaals heel erg bedankt! 

 
 

 
 
 
 
We zijn trots op alle kinderen, collega’s en ouders die hebben 
meegelopen tijdens de Singelloop! 
 
 

 
Spaaractie: 
Spaart u mee voor buiten speelgoed voor de Zandberg?? 
De komende weken doen wij mee om buitenspeelgoed te verzamelen 
via Albert Heijn Ginnekenweg en Airmiles. 
En daar kunnen we u hulp goed bij gebruiken.  
De Airmiles die al gespaard zijn kunnen hiervoor geschonken worden 
aan ons of  kunt de airmiles die de komende tijd gespaard worden aan 
ons schenken.  
U kunt hiervoor naar www.airmiles.nl/kbs-de-zandberg gaan om u aan 
te melden. 
Hopelijk kunnen we op uw steun rekenen!  

 
 
 

 

 
 
 
 

                                                      Samen je eigen weg! 
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