Dé ZANDBERG
COURANT

Donderdag
8 november 2018
Jaargang 4 – Nummer 4

Volgende edities:
12 december – 10 januari – 14 februari

Belangrijke data
- Maandag 12 november: Vergadering MR 3
- Donderdag 15 november: Vergadering OR 2
- Vrijdag 23 november: Vergadering leerlingenraad
- Woensdag 28 november: Spreekuur CJG (12.15u.-13.15u.)
- Maandag 3 december: Sinterklaasviering groepen 1/2
- Dinsdag 4 december: Sinterklaasviering groepen 3 t/m 8
- Donderdag 6 december: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!!)
Woensdag 12 december: ouderonderwijscommissie (19.30u.)
Donderdag 20 december: Kerstviering
Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij!!
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie
Onderwerpen in deze Courant
Team info: schoolplein, schilders en gevonden voorwerpen
Commissienieuws: Sint, kerst, BHV en verkeer
Met een korreltje zand
Extern nieuws

Schoolplein:
Onderstaande opmerking ontvingen wij van een aantal ouders en leerkrachten:
Tijdens het ophalen van de kinderen om 12.00 en 15.30 uur zien wij dat steeds meer ouders, oppas etc.
vergeten achter de witte lijn te blijven. Hierdoor is het is soms bijna niet mogelijk om kinderen bij de juf te
zien staan. Om het geheugen even op te frissen: De afspraak is dat
ouders, oppas etc. wachten achter de witte lijn die loopt van de kapel
naar de groenstrook en van de groenstrook via de klimauto naar het
schoolgebouw. Dus de speeltoestellen blijven ook vrij.
Dan willen we u ook meteen wijzen op nog een afspraak: Het gebruik
van wieltjes (fietsen, stepjes, rolschaatsen, skateboards e.d.) op het
schoolplein of in het schoolgebouw is niet toegestaan.
Schilders:
Zoals u heeft kunnen zien zijn de schilders druk bezig om onze school te voorzien van een likje verf. Het
is een behoorlijke klus want het gaat zowel om het binnen als buitenschilderwerk. De verwachting is dat
ze begin 2019 klaar zijn met de werkzaamheden.

Gevonden voorwerpen:
Dagelijks blijven er allerlei spullen op het schoolplein en in de school
liggen: jassen, tassen, gymspullen, broodtrommels, bekers etc. Deze
spullen worden enige tijd in bewaard in de daarvoor bestemde bakken bij
de hoofdingang. Als u merkt dat uw kind iets kwijt is, kunt u kijken of het
“vermiste item” hier te vinden is. Momenteel puilen onze bakken uit met
spullen die gevonden zijn. Bent u iets kwijt? Loop dan even langs. Bij het
begin van iedere vakantie en aan het eind van het schooljaar worden alle
overgebleven gevonden voorwerpen opgeruimd.

Commissienieuws
Sinterklaascommissie:
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest. Ook dit jaar zullen we de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal
volgen. Het blijft uiteraard nog even geheim wat er allemaal zal gaan gebeuren.
Laten we hopen dat de Sint dit jaar zonder al te veel problemen ons land zal
bereiken….
Kerstcommissie:
Over een aantal weken zal de kerstviering in het teken staan van een kerstmarkt.
Tijdens de kerstmarkt zullen de kinderen hun zelfgemaakte kerstartikelen
verkopen. De opbrengst zal ten goede komen aan een goed doel. Binnenkort
ontvangt u hierover meer informatie vanuit de commissie.
BHV commissie:
Afgelopen dinsdag heeft er een onaangekondigde brandoefening plaatsgevonden.
Binnen 5 minuten waren alle leerlingen en collega’s veilig buiten. Later in het jaar zullen
we nog een brandoefening houden waarbij de ervaringen van de brandoefening van
dinsdag worden meegenomen.
Verkeerscommissie:
In de week van 24 t/m 28 september hebben we in de school de actie gehouden van de Groene
Voetstappen.
Groene Voetstappen is een actie waarin we leerlingen vragen om met de fiets of te voet naar school te
komen. Of op de step of de skates en voor deze keer eens de auto een dagje vrij te geven. Maar
natuurlijk zijn de ouders en verzorgers daarin de beslissende factor.
In de week vóór de Groene Voetstappen hebben we ook bijgehouden hoe alle kinderen naar school
kwamen, zodat we het konden vergelijken met de actieweek.
Uit de resultaten bleek dat de actieweek en de ‘normale’ week niet veel van elkaar verschilden. Dat
betekent dat we als school redelijk milieuvriendelijk naar school komen.
De resultaten vindt u op de volgende bladzijde.

Resultaten actieweek:

Resultaten niet actieweek:

Met een korreltje zand
Zandberg Academie
Afgelopen vrijdag 2 november was de eerste tentoonstelling van de Zandberg Academie. Het was een
gevarieerd aanbod dat op enthousiaste wijze werd gepresenteerd door de deelnemende kinderen. De
resultaten mochten er weer zijn. En ontzettend leuk dat er zoveel ouders komen kijken.

Extern nieuws
Vanuit de Jeruzalemparochie: Zondag 11 november vieren wij het feest
van Sint Maarten. Om 11.30u is er in de Mariakerk (Mariaplein 1) een
kinderkerkviering. Je mag een lampion meenemen.

Samen je eigen weg!

Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ik het kan!
(pippi langkous)

