Dé ZANDBERG
COURANT

Donderdag
14 februari 2019
Jaargang 4 – Nummer 7

Volgende edities:
14 maart – 11 april – 9 mei

Belangrijke data
- 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
- Dinsdag 12 & woensdag 13 maart: Centrale aanmelding VO
- Donderdag 14 maart: Vergadering OR
- Vrijdag 15 maart: Onderwijsstaking (de school is gesloten)
- Woensdag 20 maart: Spreekuur CJG (12.15-13.15)
- Vrijdag 22 maart: Vergadering leerlingenraad
- Dinsdag 26 maart: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
- Woensdag 27 maart: Schriften inkijken (gr. 3-5) / schriften mee naar huis (gr. 6-7) +
Ouderonderwijscommissie (19.30)
- Dinsdag 2 april: Vergadering MR
- Vrijdag 5 april: Tentoonstelling De Zandberg Academie
- Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Eindcito groepen 8
- Woensdag 17 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15)
- Donderdag 18 april: Schoolreis groepen 6 & 7
- Vrijdag 19 april: Goede vrijdag (start van de meivakantie)
- Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie
Onderwerpen in deze Courant
Staking 15 maart 2019
Team info: Inschrijven nieuwe leerlingen, Nieuwe kleutergroep/collega,
Zandberg 90 jaar, Tevredenheidsmeting, Uitvraag start schooljaar,
Ziekmeldingen, Website, Facebook, ParnasSys noodnummers,
Fietsen parkeren, Verkeerssituatie op en rondom school, Spiegelklas
MR
Commissienieuws: Carnavalscommissie en Luizencommissie
Extern nieuws

Onderwijsstaking vrijdag 15 maart a.s. – De ZANDBERG SLUIT HAAR DEUREN!
Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen en horen organiseert De Algemene Onderwijsbond
(AOb) samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op vrijdag15 maart een nationale staking
in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs.
Uit de inventarisatie blijkt dat de stakingsbereidheid bij de scholen van INOS van een dusdanige
omvang is dat er te weinig medewerkers zijn om goed onderwijs te verzorgen. Het CvB heeft dan ook
besloten om alle scholen op vrijdag 15 maart te sluiten voor leerlingen.
Wij verzorgen op 15 maart a.s. ook geen opvang voor de leerlingen. U zult dit als ouders zelf moeten
regelen. In de bijlage treft u een aparte brief van het College van Bestuur van INOS.

Inschrijven nieuwe leerlingen groep 1/2
Wilt u uw kind(eren) die in 2019 of 2020 4 jaar worden nu alvast inschrijven? Begroten is vooruitzien!
Wij hebben een start gemaakt met de formatie 2019-2020 en willen graag
met de juiste getallen de juiste besluiten nemen. Inschrijfformulieren zijn te
downloaden vanaf onze website (www.kbszandberg.nl) of u kunt deze bij de
administratie halen.
Nieuwe kleutergroep, nieuwe collega
Vanaf deze week is onze nieuwe kleutergroep opgestart door onze nieuwe
collega Eva Alferink. We wensen de nieuwe leerlingen, hun ouders en Eva
heel veel leer- en werkplezier!
Zandberg 90 jaar!
Dit schooljaar vieren we het 90-jarig bestaan van De Zandberg! In de vorige courant is hierover al
een tipje van de sluier opgelicht: het lustrum gaan we met de kinderen vieren op donderdag 13 en
vrijdag 14 juni 2019 van 9.00 tot 14.00 uur. Maar wat gaan we doen… een rondrit door Breda,
vliegen door de lucht, zwemmen in de singel, abseilen van de grote kerk, een kermis bezoeken,
voetballen in het NAC-stadion, paardrijden in het bos, naar het circus toe, of blijven we in en om onze
mooie school die er alweer 90 jaar staat??? Het belooft een onvergetelijk feest te worden, waarbij we
alle extra hulp goed kunnen gebruiken. In de volgende courant vertellen we u meer.
Digitaal onderzoek tevredenheidsmeting 2019
Dit schooljaar zal er een tevredenheidsmeting worden afgenomen bij
leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Na de carnavalsvakantie
ontvangt u via de mail meer informatie over deze meting. We hopen op
een hoge respons!
Uitvraag over contactmomenten bij de start van het schooljaar
Als school hechten wij veel waarde aan contactmomenten tussen ouders en leerkrachten.
Aan het begin van het schooljaar vonden er 3 contactmomenten in een korte tijd plaats:
Kennismakingsgesprekken, informatieavond en inloopmiddagen.
Wij willen graag zicht krijgen op uw ervaringen met deze verschillende contactmomenten.
Daarom ontvangt u morgen via de mail een link met wachtwoord voor een online uitvraag.
We nemen graag uw mening en behoeften mee in onze overwegingen over het verder vormgeven
van de contactmomenten. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Ziekmeldingen
Zoals u in de vorige courant heeft kunnen lezen maken we geen gebruik meer van de Zandberg-app
en kunt u deze dus ook niet meer gebruiken om uw kind ziek te melden. Dit gaat telefonisch en u
kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar kbsdezandberg_administratie@inos.nl

Website vernieuwd
Zoals u wellicht heeft gezien is onze schoolwebsite vernieuwd. We zijn heel blij met de nieuwe
overzichtelijke lay-out. We willen u speciaal wijzen op de directe links naar de Zandberg Academie
en het Doelgericht Ontwikkelen.
Geen facebook? Geen nood!
In een eerdere editie van Dé Zandberg Courant heeft u kunnen lezen dat De Zandberg een eigen
Facebookpagina heeft. De Facebookpagina van De Zandberg is echter alleen toegankelijk indien u
een account heeft. Via de Facebookpagina delen we leuke en bijzondere activiteiten waar we als
school trots op zijn. Maakt u geen gebruik van Facebook dan is dat geen enkel probleem. De
leerkracht van uw kind deelt uiteraard via de mail of klasbord belangrijke gebeurtenissen en
activiteiten. En ook via de website vindt u allerlei belangrijke informatie.
Noodnummers in ParnasSys
We krijgen regelmatig het verzoek om bij de leerlinggegevens in ParnasSys bij ‘noodnummers’ de
telefoonnummers van de ouders op te nemen. Dit is niet de bedoeling van het veld ‘noodnummers’.
In álle voorkomende situaties zullen wij altijd eerst de ouders proberen te bereiken, wiens
telefoonnummers op een andere plaats in ParnasSys staan. De noodnummers zijn echt alleen
bedoeld voor als we hen onverhoopt niet kunnen bereiken. Hierbij kunt u denken aan opa, oma, oom,
tante, vrienden, oppas, buren etc.
Fietsen parkeren
Enige tijd geleden hebben we een melding van schade aan een fiets ontvangen.
Deze schade is ontstaan toen de fiets bij de school geparkeerd stond. Helaas is er
‘n fiets ook een keer van het schoolplein verdwenen en elders in de wijk
teruggevonden. Wilt u voor alle zekerheid met uw kinderen bespreken hoe je je
fiets parkeert (zover mogelijk doorrijden tussen de nietjes) en dat we zuinig
omgaan met eigen en andermans spullen.
Verkeerssituatie Zandberglaan
Enige tijd geleden hebben we een aantal meldingen gehad over parkeren op en naast het zebrapad
op de Zandberglaan. Een onveilige en onwenselijke situatie. De betreffende personen en instanties
zijn hierover aangesproken. Het valt op dat het ook om ouders van school gaat. Laten we er samen
zorg voor dragen dat we de verkeersituatie rondom de school zo veilig mogelijk houden. Zo kunnen
onze kinderen veilig naar school en huis.

Spiegelklas
Tijdens de 10-minutengesprekken zijn er vragen gesteld over de invulling van
de Spiegelklas. Daarom lichten we het graag nog een keer toe.
Voor welke kinderen is de Spiegelklas bedoeld?
De Spiegelklas is specifiek bedoeld voor kinderen waarbij de ontwikkeling van 1 of meerdere
executieve vaardigheden (inhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit en planning) extra aandacht behoeft én
die meer uitdaging nodig hebben buiten het lesprogramma van het gevorderd arrangement in de
klas. De kinderen worden geselecteerd naar aanleiding van observaties in de groep en het invullen
van een signaleringslijst door de leerkracht.
Het doel van de Spiegelklas
Het doel is de leerlingen tijdens de lessen executieve vaardigheden aan te leren die zij in de eigen
klas kunnen toepassen om beter tot leren te komen.
Wat doen de kinderen tijdens de bijeenkomsten van de Spiegelklas?
Bij de bijeenkomsten met gelijkgestemden ligt de nadruk op het trainen van de executieve
vaardigheden. Dit wordt gedaan door te filosoferen, gerichte spellen te doen en projectmatig aan de
thema’s te werken die ook in de klassen behandeld worden.
Rapportage en Spiegelklas
De ontwikkelingen van de leerlingen worden gevolgd door de spiegelklasleerkracht. Over de
ontwikkeling wordt een stukje in het rapport geschreven. Tijdens de 10-minuten gesprekken zal het
een onderwerp van gesprek zijn.
Evaluatie
Na afname van de LOVS toetsen is er een evaluatiemoment voor de groeps- en
spiegelklasleerkrachten waarin beoordeeld wordt of de leerlingen in de volgende periode nog baat
hebben bij deelname aan de spiegelklas.
Leerkrachten Spiegelklas
Dit schooljaar zijn er vier verschillende leerkrachten die de leerlingen in de Spiegelklas begeleiden:
Emy (groep 3-4), Maud en Patricia (groep 5-6) en Patrick (groep 7-8)
_______________________________________________________________________________

Info van de MR
De notulen van de MR kunt u vinden op de website.
Samenvatting: In deze vergadering heeft Maartje Schalk zich als nieuw directielid voorgesteld.
We hebben het gehad over het vakantierooster voor 2019-2020. Deze zal de volgende vergadering
definitief gemaakt worden. Daarnaast hebben we vragen opgesteld voor de GMR. De volgende
vergadering zal er een lid van de GMR aansluiten.
We hebben de drie focusgroepen van de Zandberg kort besproken, zodat we weten waar wij als
Zandberg mee bezig zijn.

Commissienieuws
Carnavalscommissie
Vrijdagmiddag 1 maart barst het carnavalsfeest weer los op de Zandberg!

Het thema is
De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan na het hossen op het plein en het kijken naar de optocht van
de andere groepen, feesten in school.
De groepen 4 tot en met 8 gaan na het hossen de optocht lopen door de wijk. Na de optocht gaan
de groepen 4 en 5 in school verder feesten. De groepen 6, 7 en 8 gaan na de optocht naar het
gemeenschapshuis om te feesten. Ook dit jaar wordt er weer een Zandberg prins en prinses
gezocht, de kinderen horen hier meer over in de klas.
De bonte optocht door de wijk
De klassen bepalen zelf of ze samen iets met het thema doen of zelf een thema verzinnen. Er mag
gebruik gemaakt worden van versierde karren. Er lopen ook carnavalsbandjes mee, maar de klassen
kunnen ook zelf muziek maken! Let op, er zijn prijzen voor bontst verklede klas! We zoeken nog
meer bandjes en muziek voor in de optocht dus als u nog tips heeft dan horen wij het graag!
!! OPROEP aan alle ouders, opa's, oma's, tantes, buren en andere feestnummers
om te komen kijken naar de optocht in de wijk (o.a. Tulpenstraat, Hyacintplein) vanaf half 2
Wij zoeken nog hulpouders voor (aanmelden vóór 19 februari via nandaslikkerveer@hotmail.com):
• het versieren van de school op maandagavond 25 februari om 19.00 uur
• ballonnen opblazen op woensdag 27 februari om 8.45u
• versierders op vrijdagochtend 1 maart 8.45u
• verkeersregelaars vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.00u
opruimen vrijdagmiddag 15.30u

Alaaf, de carnavalscommissie!
Luizencommissie
Hoe krijg je luizen echt weg? (En zo kom je er aan)
https://www.volkskrant.nl/a-bb75f4c6
Extern nieuws
CJG Breda
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je
kind spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij
als ouder geeft. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden
aan te leren. CJG Breda biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een
veilige en speelse manier met deze vaardigheden kunnen oefenen.
https://www.cjgbreda.nl/nieuws/samen-cool-en-andere-workshops-voor-kinderen
Niets is onmogelijk, als je er maar in gelooft!
____ ___ ____ ___ ___ ___ __

