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Donderdag
10 januari 2019
Jaargang 4 – Nummer 6

Volgende edities:
14 februari – 14 maart – 11 april

Belangrijke data
- 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
- Zaterdag 2, zaterdag 9 & donderdag 14 februari: Open dagen VO
- Maandag 18 februari: Vergadering MR
- Woensdag 20 februari: Spreekuur CJG (12.15-13.15)
- Vrijdag 1 maart: Carnavalsviering (middag)
- Maandag 4 t/m vrijdag 8 maart: Voorjaarsvakantie
Onderwerpen in deze Courant
Team info: nieuwjaarswens, schoolapp, Zanberg 90 jaar
Commissienieuws: Fietsverlichting, kerstactie voor ‘Het vergeten kind’,
waterpolotoernooi
Info van de MR én de rubriek met een korreltje zand

Nieuwjaarswens
Langs deze weg willen wij ieder een mooi 2019 toewensen
waarbij de basis een goede gezondheid mag zijn! We hopen dat
u een fijne jaarwisseling heeft gehad en genoten heeeft van de
kerstvakantie. 2019: een jaar vol nieuwe kansen, mogelijkheden
én een feestje in het kader van het 90-jarig bestaan van onze
school. We hopen samen met u ook dit jaar te blijven werken
aan de positieve sfeer en verdere vormgeving van ons onderwijs.
Hierbij willen we ieder veel plezier toewensen.
Namens het team van De Zandberg; Proost op het nieuwe jaar!
Hans Staps en Maartje Schalk

Zandberg schoolapp
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige editie van de courant hebben we de schoolapp van de Zandberg
stopgezet. Ziekmeldingen verlopen vanaf nu weer telefonisch. Voor alle andere informatie over onze
school verwijzen wij u graag naar de website van de school: www.kbszandberg.nl
Zandberg 90jaar…!
De Zandberg bestaat 90 jaar! Een mooi lustrum en dus is het tijd voor een feestje! We hebben hard
nagedacht over hoe we dit kunnen vieren. Misschien weet u nog van de musicals, het circus en de
nostalgische spelletjesdag in het verleden? We hebben al volop ideeën over hoe we het gaan vieren
maar die houden we nog even geheim. We zullen u hier op een later moment verder over informeren.
Alvast handig om te weten is dat we het met de kinderen willen gaan vieren op donderdag 13 en vrijdag
14 juni 2019 van 9.00u tot 14.00u.

Zandberg 90 jaar
Commissienieuws
Fietsverlichting
De verkeersbrigadiers hebben opgemerkt dat er veel kinderen
(en ook ouders) zonder verlichting rijden. Aangezien het altijd
nogal druk is op de Generaal Maczekstraat is verlichting
voeren geen overbodige luxe.
Kerstcommissie
In de laatste week voor de kerstvakantie
hebben de kinderen en leerkrachten hard
gewerkt voor de kerstmarkt. Er is
geknutseld, gebakken, gefreestyled,
gezongen en gedanst. Door de
fantastische inzet van de kinderen en
leerkrachten (en ouders natuurlijk) is het
geweldige bedrag van € 3972,02
opgehaald voor het Vergeten Kind!

Wat een prachtig mooi bedrag hebben jullie opgehaald, echt ongelofelijk
veel, onwijs bedankt!
Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien
in gezinnen met meervoudige problematiek. We organiseren activiteiten en
projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare
kinderen. Maar we ondernemen ook initiatieven om hun situatie duurzaam en
structureel te verbeteren.
Wij waarderen het enorm dat jullie ons helpen bij dit, vooral voor deze
kinderen, levensbelangrijke werk. Want alleen samen kunnen we het verschil
maken. Met jullie bijdrage hebben jullie laten zien dat ook jullie net als ons
van mening zijn dat de vergeten kinderen in Nederland niet alleen een brood,
een bad en een bed verdienen, maar dat zij net als elk ander kind een veilige
thuishaven verdienen waar ze kunnen spelen, bewegen en ontspannen en
gewoon weer kind mogen zijn.
Zonder jullie hulp zullen deze kinderen nooit weten hoe een kinderleven
hoort te zijn: zorgeloos, vrolijk en veilig. Als stichting zijn wij volledig
afhankelijk van vrijwillige giften, zoals die van jullie. Mede dankzij jullie
bijdrage, kunnen we er samen zorg voor dragen dat deze kwetsbare kinderen
hun toekomst tegemoet gaan met een stralende lach. Een kinderleven waarin
wél gelachen kan worden. Want ieder kind verdient dat toch?!
Mede namens alle kwetsbare kinderen, nogmaals hartelijk dank voor jullie
steun en bijdrage!
Met een glimlach,
Anne

Deze brief hebben wij ontvangen van
TEAM HET VERGETEN KIND 

TEAM HET VERGETEN KIND

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. Komende
week krijgen de kinderen informatie hieromtrent. http://scholentoernooi.sbctoernooien.nl

Info van de

MR

Tijdens de vergadering in november hebben we uitgebreid stilgestaan bij de evaluatie van het proces
rondom de wijziging schooltijden. Uitkomst daarvan is dat het proces over het algemeen goed verlopen is.
Een paar leerpunten zijn geformuleerd. Het Huishoudelijk Reglement van de MR is met een paar
wijzigingen vastgesteld. De begroting 2019 wordt separaat besproken tussen directie en een afvaardiging
van de MR.
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Met een korreltje zand
Alle leerlingen en personeelsleden stonden er weer goed op tijdens de foute kersttruiendag.
En de kerstviering was een groot geslaagd succes. Dank jullie wel voor de vele complimenten
over de organisatie en sfeer. Deze zijn overgebracht aan de kerstcommissie die er ook dit
schooljaar weer fanatiek aan heeft gewerkt.
Dit schooljaar hebben we met kerstmis voor het 6e jaar alweer de kerstherberg gesteund. Dankzij
jullie gulle giften hebben we veel dozen kunnen vullen met blikken soep, pakken macaroni en nog
veel meer. De kerstherberg was blij verrast en dankbaar. Zij hebben veel gezinnen in Breda blij
mogen maken deze kerstmis. Dank je wel iedereen!!!
De vakantieplanning zal in de volgende Zandberg Courant worden gepubliceerd. Deze moet eerst
worden vastgesteld binnen Breda. De studiedagen zullen dan later worden aangevuld na het
vaststellen van de jaarplanning in de MR.

Samen je eigen weg!
Wist je dat;
Je kunt dromen met je ogen open?

