
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data   
- Maandag 13 mei: Start Zandberg Academie periode 4 
- 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.) 
- Dinsdag 28 mei: Kleuterfeest 
- Donderdag 30 mei: Hemelvaart 
- Vrijdag 31 mei: Vrije dag voor alle leerlingen 
- Maandag 3 t/m vrijdag 7 mei: Kamp groepen 8 
- Maandag 10 juni: Pinksteren (alle leerlingen zijn vrij!) 
- Dinsdag 11 juni: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!) 
- Woensdag 12 juni: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!) + spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- 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 jaar, Formatie, Schoolfotograaf 

Info van de OR: nieuwe voorzitter gezocht 
De rubriek met een korreltje zand 
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Zandberg 90 jaar!  
Nog even en dan is het zover! Donderdag 13 en vrijdag 14 juni vieren we dat De Zandberg 90 jaar 
bestaat! We wijzen u er nog eens op dat de schooltijden deze twee dagen zijn van 8.45 tot 14.00u. 
Op donderdag 18 april. Vóór de meivakantie dus, heeft u een brief ontvangen waarin informatie 
stond over de invulling van deze feestelijke dagen. We verzoeken u vriendelijk deze informatie goed 
tot u te nemen. Verdere informatie of ‘hulp’-vragen volgen via de contactouders. 
 
Formatie 2019 – 2020 
Het komend schooljaar kent onze school, zoals het er nu naar uitziet, 29 groepen. Er worden 7 
groepen 1/2 gevormd, naar verwachting (kijkende naar de getallen) 4 groepen 3 en in de andere 
groepen trekken we de lijn door uit het voorgaande leerjaar. Daarnaast wordt er formatie ingeruimd 
voor de extra ondersteuning buiten de groep, zoals; De Zandberg Academie, spiegelklas, Spaans, 
Remediale ondersteuning en Team Teaching. Op donderdag 20 juni komt de Zandberg Courant 
weer uit, dit is een week later dan normaliter het geval is. Dit in verband met de jubileumweek 
rondom het 90- jarig bestaan. In deze editie van de courant wordt de groepsverdeling en de totale 
formatie voor komend schooljaar gepresenteerd. Op donderdag 27 juni gaan de leerlingen bij de start 
van de middag op bezoek bij hun leerkracht(en) van komend schooljaar. 
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Schoolfotograaf  
Aanstaande vrijdag 17 mei komt de schoolfotograaf weer foto’s nemen. Op woensdag 22 mei vanaf 
12.00u is de middag ingepland voor het maken van de broertjes/zusjes- en inhaalfoto’s. 

Info van de  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De Ouderraad zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar (medio augustus 2019) een nieuwe 
voorzitter. De ouderraad bestaat naast de voorzitter uit een secretaris, penningmeester en 
vertegenwoordigers van de verschillende commissies. Gezamenlijk plannen zij de activiteiten die de 
ouderraad wil laten organiseren en zorgen ze ervoor dat het geld van de ouderbijdragen goed wordt 
besteed en dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede en leuke sfeer op school.  
De ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar en je werkt samen met andere betrokken ouders en 
vertegenwoordigers van de leerkrachten. 
Mocht je graag iets voor onze school en kinderen willen doen, is dit je kans! Als je belangstelling hebt 
of meer wilt weten, kun je contact opnemen met : engelsmanherman@hotmail.com  
 

Met een korreltje zand 
 
 
➢ Op dinsdag 23 april deden er maar liefst 7 teams (4 jongensteams en 3 meidenteams) mee aan 

het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij JEKA. Onder de vakkundige leiding van een aantal 
collega’s hebben zij hard gestreden. Uiteindelijk heeft het jongens D1 team de halve finale 
bereikt. Ondanks het harde werk en het doorzettingsvermogen hebben zij deze helaas niet weten 
te winnen. Wel kijken we met trots terug op een zeer geslaagd toernooi!  

                                                              

Extern nieuws 
 
ZOKA Breda 
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een onvergetelijke 
vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te 
maken. Een weekje Zomerkamp is voor kinderen een avontuurlijke en leuke ervaring die ze niet snel 
zullen vergeten! Inschrijven kan op de site www.zomerkampenbreda.nl  
 
Engels voor Bengels 
Ook voor de Engelse werkweek Engels voor Bengels kan er weer worden ingeschreven. 
Kijk voor meer informatie op www.engelsvoorbengels.nl  
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                                                      Samen je eigen weg! 
 

Het leven is een feest en jij bent uitgenodigd! 
80 + 10 = 90     102 – 12 = 90     10 x 9 = 90     900 : 10 = 90 

90 jaar ZANDBERG! 
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