
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data   
- Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Eindcito groepen 8 

- Dinsdag 16 april 15.00-16.00u: gevonden voorwerpen ‘markt’ 
- Woensdag 17 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 

- Donderdag 18 april: Schoolreis groepen 6 & 7 
- Donderdag 18 april 08.00-09.00u: gevonden voorwerpen ‘markt’ 
- Vrijdag 19 april: Goede vrijdag (school is gesloten!) 

- Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
- Woensdag 8 mei: Vergadering Ouderraad 
- Maandag 13 mei: Start Zandberg Academie periode 4 + vergadering MR 

- Woensdag 15 mei: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Woensdag 15 mei: Sportdag groepen 3, 4 & 5 
- Donderdag 16 mei: Sportdag groepen 6, 7 & 8 

- Vrijdag 17 mei: Schoolfotograaf – portret- & groepsfoto’s  
- Maandag 20 t/m donderdag 23 mei: Avondvierdaagse 
- Woensdag 22 mei: Schoolfotograaf – gezinsfoto’s (v.a. 12.00u.) 

- Donderdag 13 juni: FEESTDAG 90-jarig bestaan (08.45-14.00) 
- Vrijdag 14 juni: FEESTDAG 90-jarig bestaan (08.45-14.00) 

 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: Zandberg 90 jarig bestaan, 

Vakantierooster en vrije dagen overzicht 
Info van de MR  

De rubriek met een korreltje zand 
 

 

 
 

ZANDBERG 90 JAAR! 

Op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni  vieren we dat De Zandberg 90 jaar bestaat! 

De schooltijden zijn deze twee dagen 8.45 – 14.00 uur.  
 

Op donderdag 18 april ontvangt u van ons meer informatie over de invulling van deze feestelijke 
dagen. Dit is dus een extra Zandberg Courant briefing in het teken van het 90 jarig feest. 
 

We zijn voor deze dagen op zoek naar fotografen; 2 fotografen op de donderdag en 1 voor de 
vrijdag. Wil u zich hiervoor opgeven dan kunt u mailen naar karin.deklerk@inos.nl  
 
Vrije- & studiedagen 2019 – 2020, en herhaling vakantierooster 
Zoals in de Courant van maart aangegeven, treft u hieronder de studiedagen schooljaar ‘19-‘20 aan: 
Maandag 21 oktober 2019 (dag ná de herfstvakantie)  

Vrijdag 6 december 2019  

Vrijdag 20 december 2019 (dag vóór de kerstvakantie)  

Donderdag 13 februari 2020 

Woensdag 25 maart 2020 

Maandag 22 juni 2020 en dinsdag 23 juni 2020 

Dé ZANDBERG 
COURANT 

Donderdag 
11 april 2019 

Jaargang 4 – Nummer 9 
 
 

Volgende edities: 
9 mei – 12 juni 
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Daarnaast een herhaling van het vakantierooster schooljaar ‘19-’20: 

Eerste schooldag:  maandag 19 augustus 2019  
Herfstvakantie:  14 oktober t/m 18 oktober 2019  
Kerstvakantie:   23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie:  24 februari t/m 28 februari 2020  
Goede Vrijdag :  vrijdag 10 april 2020 
2e paasdag:   maandag 13 april 2020 
Meivakantie:   27 april t/m 8 mei 2020  
Hemelvaart + vrije dag: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020  
2e pinksterdag:  maandag 1 juni 2020  
Laatste schooldag:  10 juli 2020 
Zomervakantie ’19-‘20: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 
_______________________________________________________________________________ 

Info van de MR 
De notulen van de MR kunt u vinden op de website. 
 
De MR is op zoek naar één ouder om na de zomervakantie de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR) van De Zandberg te komen versterken. Reageren kan nog t/m 19 april 
a.s. Zie de mail die u hierover heeft ontvangen op vrijdag 5 april jl.  
 

 
Met een korreltje zand 
 
 
 

➢ De handschoenen, sjaals en mutsen kunnen bijna weer opgeborgen worden in de winterkast. 
Dus mocht u nog iets kwijt zijn, kijk dan even bij de ‘gevonden voorwerpen’ in de kast bij de 
hoofdingang. 

➢ Op 16 april van 15.00-16.00u en op 18 april van 8.00-9.00u zullen we alle spullen die gevonden 
zijn uitstallen bij de hoofdingang. Kom gerust een kijkje nemen als u iets mist. Na deze 
momenten zullen we de spullen definitief opruimen. 

➢ Herhaling; Broertjes en zusjes al ingeschreven op KBS De Zandberg? De besluiten inzake het 
aantal groepen zit in de afrondende fase. Het is handig als we de laatste aanmeldingen ook hierin 
mee kunnen nemen 

➢ Heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde website?  www.kbszandberg.nl  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

____ ___ ____ ___ ___ ___  

 

 
 

 

 

                                                      Samen je eigen weg! 
 

 
Als je nieuwsgierigheid prikkelt, blijf je je leven lang leren! 
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