
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data   
- Donderdag 20 december: Kersttruiendag en Kerstviering 

- Vrijdag 21 december: Leerlingen vrij!! 
- Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie 

- Dinsdag 8 januari: Vergadering MR (19.30u) 
- Donderdag 10 januari: Vergadering ouderraad 

- Dinsdag 15 & woensdag 16 januari: Centrale voorlichting VO 

- Dinsdag 15 t/m donderdag 17 januari: Proefcito groep 8 

- Vrijdag 18 januari: Vergadering leerlingenraad 

- Dinsdag 22, donderdag 24 & dinsdag 29 januari: Adviesgesprekken groepen 8 

- Woensdag 23 januari: Spreekuur CJG (12.15-13.15)  
- Vrijdag 25 januari: Rapport 1 & Tentoonstelling Dé Zandberg Academie 

- Donderdag 31 januari & dinsdag 5 februari: 10 minuten gesprekken groepen 1/2 t/m 7 
 

 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Facebook/Zandberg App, Schoolplein & honden, Juff Claartje 

Commissienieuws: Kerstcommissie, Onderwijscommissie 
De rubriek met een korreltje zand 

Extern nieuws: Paraochie van de Heilige Familie 

 
 
Facebookpagina Zandberg 
Per 1 januari 2019 gaan we afscheid nemen van de Zandberg schoolapp. De kosten wogen niet op tegen 
het minimale gebruik. Vanaf heden zijn we wel in de lucht met een Zandberg facebookpagina 
(zoek op KBS De Zandberg). Op deze facebookpagina tref je nieuws en diverse activiteiten. 
Let op! U kunt vanaf 1 januari geen ziekmeldingen meer doorgeven via de app. Deze meldingen gaan 
vanaf dan weer telefonisch.  
 
Herhaling: Schoolplein & honden  

Fijn om te zien dat bij het brengen van de kinderen (8.35u en 13.05u) gehoor wordt gegeven aan 
onze oproep om honden buiten het schoolplein te laten wachten. Als u het ook nog doet bij de 
ophaalmomenten (12.00u en 15.30u) zijn we helemaal tevreden. Wilt u ook andere wegbrengers 
en ophalers informeren over deze schoolafspraak? 
 

Parkeren van fietsen en hulpdiensten 

Twee weken geleden hebben we voor een ongelukje een hulpdienst 
ingeschakeld. Gelukkig bleek het allemaal mee te vallen. Wat ons wel 
opviel was dat de doorgang voor de hulpdienst werd versperd door een 
groot aantal fietsen dat buiten de “rekken” geparkeerd was. Dringend 
verzoek aan u om er samen met ons op toe te zien dat de fietsen op de juiste manier geparkeerd worden. 
 
Juf Claartje stopt     
Afgelopen maand heeft Juffrouw Claartje besloten haar vrijwillige werkzaamheden op onze school te stoppen. 
Juffrouw Claartje heeft veel leerlingen mogen begeleiden in hun ontwikkeling. We zijn dankbaar voor de vele 
jaren van haar geweldige inzet. We wensen haar alle goeds voor de toekomst. Op dit moment hebben we haar 
vertrek intern kunnen opvangen en beraden we ons op een structurele oplossing voor de 
toekomst. 
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Volgende edities: 
10 januari – 14 februari – 14 maart 
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Commissienieuws  

 
Kerstcommissie 
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail vieren we volgende week 
donderdag Kerst op De Zandberg. Dit jaar zal er een heuse 
kerstmarkt georganiseerd worden. Na de kerstmarkt zullen alle 
kerststallen en kerstversieringen weer worden opgeruimd. De 
kerstcommissie kan daarbij uw hulp goed gebruiken. Wilt en kunt u 
meehelpen, meldt u zich dan aan bij Gea (simons.gea@gmail.com) 
van de kerstcommissie. Zij zal u van meer informatie voorzien.  
 
Onderwijscommissie 
De onderwijscommissie zoekt: Enthousiaste ouders die graag mee willen denken over het onderwijs op De 
Zandberg. We zijn een klankbordgroep, een spiegel, een gesprekspartner voor school. We beslissen niet mee over 
beleid maar dragen onderwerpen aan of denken mee over onderwerpen die spelen. Het is interessant en 
verrijkend als de commissie gevuld wordt door mensen met allerlei verschillende achtergronden. We komen 3 of 4 
keer per jaar bij elkaar. Heb je interesse, meld je dan nu aan via onderstaand mailadres en sluit aan bij onze 
bijeenkomst op 27 maart 2019 (kbsdezandberg_administratie@inos.nl).  
 
Sportcommissie Waterpolotoernooi 
Het waterpolotoernooi vindt dit schooljaar plaats op 27 maart 2019 (teams uit groep 6 en 7)  
& 3 april 2019 (teams uit groep 4 en 5). De inschrijving voor het toernooi gaat open vanaf 1 januari 2019. Na de 
kerstvakantie krijgen de kinderen informatie hieromtrent. http://scholentoernooi.sbctoernooien.nl  
 

Met een korreltje zand  
Kersttruiendag 
Donderdag 20 december organiseren we weer onze jaarlijkse kersttruiendag. Uiteraard heeft deze  
dag een vrijblijvend karakter. Het is niet verplicht en ook een zelfgemaakt iets (lichtje/kerstbal/etc.) 
is leuk!! 
AH actie 

Dankzij de airmiles spaaractie hebben we voldoende punten gespaard en het buitenspeelgoed 
mogen ontvangen. Dank voor uw bijdrage! 
Inzamelactie speelgoed 

Bedankt aan alle groep achters!! De inzamelactie voor Vluchtelingenwerk Breda was een groot succes. Ze hebben 

een enorme stapel cadeautjes mogen ontvangen en ze waren er erg blij mee! 

nieuws 
 
Parochie van de Heilige Familie  
Vieringen in december 2018 en januari 2019 
https://parochieheiligefamilie.nl/vieringen-algemeen/  
 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

Het gaat er niet om of je binnen de lijntjes kleurt. 

Het gaat erom dat je je eigen tekening maakt. 

(Harry Gras) 
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