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E���M���E���M�� . . .!

Aanstaande maandag mogen we weer beginnen. Met het team zijn we gisteren
met veel plezier, energie en enthousiasme het schooljaar gestart. We hebben er
weer zin in! 
 
Wij wensen u en uw kinderen een mooi schooljaar toe. Een jaar waarin de
leerlingen zelfbewust, in een geborgen omgeving, het onderwijs mogen
beleven. Waarin ze nieuwsgierig onderzoek doen, ontdekkend en ontwerpend
gaan leren en de uitdaging aangaan om zich weer verder te ontwikkelen. Wij
zijn blij dat de kinderen dit samen met ons als team doen. De inzet is dat ieder
kind weer verder komt in zijn eigen groei en dat de kinderen met plezier naar
school komen. En hier zullen we als team De Zandberg elke dag ontzettend ons
best voor doen. We gaan ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op
ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen. 
 
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

M��� & ���e���a��� ��.3���u��

Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein staan. 
De groepen 1/2 op het kleuterplein, op het deel rond de tafeltennistafel / pannaveld, 
de groepen 3, 4 en 5 en op het achterplein de groepen 6, 7 en 8 (tussen het hek en de
fietsenstalling. U heeft kort de gelegenheid de hand te schudden met de nieuwe leerkracht. Om
08.45 uur, of mogelijk eerder als de klas compleet is, zullen de leerlingen met hun leerkracht naar
binnen gaan. Net zoals vorig schooljaar mogen de ouders van de groepen 1/2 via de hoofdingang
met hun kind meelopen tot de klas.
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BELANGRIJKE DATA

MA 19  august us            1e  school dag

1e school week            Lui zencont rol e

WO 28 august us           Br i gadi ersavond ( 19. 30)

MA 2  sept ember           I nf oavond ( ni euwe)  cont act ouders  &  Al gemene l edenvergader i ng OR

DO 5  sept ember           I nf ormati eavond groep 1  t/m 4  ( 19. 00- 19. 30)  &  groep 5  t /m 8  ( 19. 45- 20. 15)

VR 13  sept ember          Verki ez i ngen l eer l i ngenraad

MA 16  sept ember         Vergader i ng MR 1

DO 19  sept ember         Kenni smaki ngsgesprek gesprek 3  t /m 6  &  LOL- gesprek groepen 7

MA 23  sept ember         Vervol g  ouderavond I NOS MHB ( 19. 30  –  Redui t l aan)

DI 24 september      Kennismakingsgesprek gesprek 3 t /m 6 & LOL-gesprek groepen 7
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De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2.
De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5.
De 3e ingang, de ingang bij het nieuwste gedeelte van de school, is de ingang voor
de groepen 6, 7 en 8.
De school gaat in de ochtend open om 08.35u en in de middag openen wij onze
deuren om 13.05u. Om 08.45u en 13.15u willen we écht beginnen!

P���O���E���F���A���

In groep 8 zullen Peggy Persoon en Eva Alferink als extra leerkrachten in deze
vier groepen worden ingezet.
Zoals ook vorig schooljaar hebben we middelen ontvangen om de
werkbelasting te verminderen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen blijft juf
Lynn de sportlessen voor alle klassen één keer per week verzorgen. In het
komende schooljaar zal zij dit ook voor groep 1/2 gaan doen. Daarnaast
zullen de leerkrachten enkele dagen op jaarbasis buiten de klas
werkzaamheden invullen. Dit betekent dat op die momenten andere
leerkrachten voor de groep staan. Dit zal worden ingevuld door vaste
gezichten in dezelfde groep; Clare Proost, Jessica Peeters, Suzan Hartkoorn,
Karin de Klerk, Karlijn Gobbens en Eva Alferink.
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In de bijlage treft u de jaarplanning 2019 – 2020 nogmaals aan en daarnaast 
het sport- en muziekrooster. De groepen 5 hebben het eerste half jaar muziek. 
Op de helft van het schooljaar starten de groepen 3 met muziekles. 
Daarnaast starten we binnen de thema’s met de muziekmethode 123ZING!
De jaarplanning ontvangt u op papier tijdens de informatieavond.

V���E���& ���L���E��

Voor een dagelijkse goede verkeersveiligheid hebben we iedereen nodig. Als
ieder zich houdt aan de verkeersregels en daarnaast z'n gezonde verstand
gebruikt komen we een heel eind. Deze zinnen zouden eigenlijk voldoende
moeten zijn...
 
Dus kom te voet naar school. Woont u wat verder (buiten de bekende
wooncirkel) en komt uw kind met de fiets, wandelen zij vanaf de beide ingangen
met de fiets aan de hand het plein op. Leerlingen plaatsen hun fiets tussen de
hekjes/nietjes (groep 1/2 + 3 óp het schoolplein). De ingangen moeten vrij
blijven voor een gemakkelijke doorstroom én voor een vrije doorgang bij
eventuele calamiteiten. Mogelijk moet u besluiten met de auto naar school te
komen. Plaats uw auto dan verder weg van de school – OOK BIJ SLECHT WEER! –
in de parkeervakken en wees de buurtbewoners niet tot last.  
 
 I���R���I���O��

Donderdag 5 september 2019 
INFORMATIEAVOND KBS De Zandberg
SHIFT 19.00 – 19.30u - groepen 1/2, 3 en 4 
SHIFT 19.45 – 20.15u - groep 5, 6, 7 en 8
 
Zoals eerder gecommuniceerd vindt op donderdag 5 september 
de informatieavond plaats. U bent uitgenodigd de informatieavond 
te bezoeken en wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs. We werken deze avond
in twee shifts: De groepen 1/2, 3 en 4 starten om 19.00 uur en de groepen 5, 6, 7
en 8 om 19.45 uur. 
 
Tijdens dit contactmoment maakt u kennis met de juf of meneer, zullen er
algemene ‘klassenzaken’ aangereikt worden en worden de ouderportal, de
portfoliomap en de gesprekkencyclus ‘nieuwe stijl’ toegelicht. Ook is er tijd
voor de contactouder. Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste Courant van
afgelopen schooljaar gaan we in bepaalde leerjaren werken met LOL-
gesprekken
(leerling-ouder-leerkracht).
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De eerste weken van een schooljaar zijn belangrijk voor een groep. 
Een goede sfeer is prettig voor leerlingen, leerkrachten én ouders. In de weken
na de zomervakantie geven wij daarom extra aandacht aan positieve
groepsvorming en oudercontact. Deze weken worden ook wel de Gouden
Weken genoemd. Tijdens de Gouden Weken worden er klassikaal positieve
groepsregels geformuleerd. Daarnaast worden er dagelijks “energizers” gedaan
en is er aandacht voor coöperatief leren, waarbij samenwerken centraal staat.
Zo zorgen we met zijn allen voor een positieve en fijne start van het nieuwe
schooljaar!

M���E���K���E���E���N� . . .

 

N���N���E���I���A���S���

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 alle voorkomende
situaties zullen wij altijd eerst de ouders proberen te bereiken, wiens gegevens
op een andere plaats in ParnasSys staan. De noodnummers zijn echt alleen
bedoeld voor als we hen onverhoopt niet kunnen bereiken. Hierbij kun je dus
denken aan gegevens van opa, oma, oom, tante, vrienden, oppas, buren etc.

KBS De Zandberg   |   Zandberglaan 60-62    4818 GL  Breda   |   076 5214109   |   www.kbszandberg.nl

Op de Facebook pagina van De Zandberg plaatsen we met regelmaat nieuwsitems
Wanneer je op het Facebook icoontje hieronder klikt, kom je op onze pagina

De Zandberg Academie tentoonstellingen gaan plaatsvinden op 1 november, 24 januari, 3 april en 3 juli
 

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen!
 

https://www.facebook.com/dezandberg/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

