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Het schooljaar is gestart en er liggen enkele mooie uitdagingen in het verschiet. Zo heeft
u kunnen lezen en tijdens de informatieavond is dit door de leerkracht(en) met u
gedeeld, dat elk kind gaat werken met een eigen portfoliomap in plaats van het rapport.
Leerlingen zullen ook bij bepaalde portfoliogesprekken in het schooljaar zelf aanwezig
zijn tijdens de zogenaamde LOL-gesprekken (Leerling Ouder Leerkracht).
Op onderwijsgebied liggen ook enkele uitdagingen en doorontwikkelingen. Hierover
leest u later meer.
 

Wellicht heeft u al een kijkje genomen in het lokaal 2020. De inzet is dat we tijdens de
kerst- en mogelijk voorjaarsvakantie het schoolmeubilair in heel de school een
metamorfose gaan geven. Meubilair dat past bij het onderwijs dat we geven en dat ook
een frisse en uniforme uitstraling kent. 
 

We gaan ook het achterplein onder handen nemen vanuit de subsidie ‘het GROENE
schoolplein’ en het schoolplein krijgt aan de voorzijde deels een nieuwe bestrating
tijdens de herfstvakantie. Voor het groene schoolplein zijn wij op zoek naar een
hovenier. Bent u hovenier? Of kent u iemand? Vraag deze persoon contact met mij op te
nemen. Om de kosten te drukken, anders om het geheel mogelijk te maken, zijn we ook
op zoek naar ouders die ons op een zaterdag van dienst kunnen zijn voor enkele snoei-, 
 

 
sloop- en aanplantwerkzaamheden. Deze week is er al een poortje geplaatst aan de achterzijde op het schoolplein, om het
stadspark makkelijker te kunnen bereiken voor natuurlessen. Wij zullen als school dit stadsparkje voor een deel gaan beheren en
dit zal gaan vallen binnen één van de thema’s.
 

Tot slot zijn wij als Zandberg, en ook tal van andere basisscholen, in gesprek met Breedsaam (verantwoordelijk vanuit de gemeente
Breda voor gebouwbeheer) over de warmte in het gebouw in periodes van +30 graden dagen. Wat kunnen we doen om het gebouw
dan koeler te maken en liggen er mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te plaatsen? Dus genoeg te doen. We gaan ons best
doen om zoveel als mogelijk waar te maken.
 

Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps
directeur
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I���H���V���N���W���E���I���N���O���1/2
Wilt u uw kind(eren) die in 2020 of 2021 vier jaar worden nu alvast inschrijven?
Begroten is vooruitzien! Deze gegevens hebben wij nodig om de juiste besluiten te
kunnen nemen in de te formeren groepen in schooljaar 2020-2021 en in deze fase
belangrijk voor de opmaak van de begroting 2020. Inschrijfformulieren zijn te
downloaden vanaf onze website (www.kbszandberg.nl) of u kunt deze bij de
administratie halen.

V��� ���T���D���C���L���D���N

In verband met veiligheid, toegankelijkheid voor hulpdiensten én leefbaarheid voor
onze buren willen we aandacht vragen voor het stallen van alle fietsen. Groep 1 t/m 3
plaatsen hun fiets tussen de nietjes op het schoolplein. Groep 4 t/m 7 aan de
kloosterzijde en ook tussen de nietjes en dubbel geparkeerd. Vanaf maandag
plaatsen de leerlingen van groep 8 hun fiets aan de kerkzijde, tussen toegangshek
schoolplein en zijmuurtje kerk. Hier zullen fietsenrekken geplaatst worden. En dus
zetten leerlingen hun fiets niet meer vóór de grote poort. Het plaatsen van fietsen aan
de andere zijde van het parkeerterrein vóór de kerk is ook een keuze, wel uitsluitend
in de fietsenrekken. Uw fiets plaatst u buiten het hek (of klein stukje direct ná het hek
aan de rechterkant bij binnenkomst (achter de grote poort)

O���R���N��� ���O���V���F���O���3�
De leerkracht van uw kind gebruikt de ontvangst onder andere om de onderlinge
relatie met uw kind te versterken. Voor ons als school is de ontvangst een moment
met een gouden randje, een praatje maken met de leerling, een hulpvraag
beantwoorden, feliciteren met een zwemdiploma of een gewonnen toernooi, een
observatie uitvoeren, pre- en re-teaching, etc. Ook is het voor de kinderen een
prettig moment om weer even te wennen aan het klassenklimaat. Na thuis de start
van een nieuwe dag te hebben gehad, hebben zij de gelegenheid om even rustig
binnen te komen en met een klasgenoot een spelletje te spelen, even hun verhaal
aan de leerkracht te vertellen, een tekening of knutselwerk van de voorgaande dag
(of ochtend) af te maken.
 

Kortom geef de kinderen samen met de leerkracht de ruimte om te groeien. En laat
uw kind, na een dikke knuffel, op het schoolplein los (in groep 1/2 vindt dit plaats op
de gang en niet in de klas). Bij een verjaardag begrijpen we dat u even mee naar
binnen loopt en de luizenkanjers hebben we ook snel gespot.
 

BELANGRIJKE DATA

VR 13  september                    Verkiez ingen leer l ingenraad

MA 16  september                  Vergader ing MR

19+24 september                  Kennismakingsgesprekken groepen 3  t/m 6  &  LOL-gesprekken groepen 7

26+27 september                  Mad Science Show ‘Krachten van lucht ’

WO 2  oktober                              Start  Kinderboekenweek +  Ouderonderwi jscommissie  (19.30u.)

ZO 6  oktober                                S ingel loop

 

http://www.kbszandberg.nl/
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Een aantal ouders heeft onlangs een medisch protocol ontvangen van hun kind.
Met ingang van dit schooljaar willen wij dit protocol niet elk jaar opnieuw
versturen maar u vragen om aan de leerkracht eventuele veranderingen door te
geven zodat wij het in het protocol kunnen aanpassen. De laatste ondertekende
versie zal in Parnassys komen.
Mocht u een kind hebben waarbij het van belang is om een medisch protocol op
te stellen, dan kunt contact opnemen met Lisette Dirks lisette.dirks@inos.nl
 
De grote diversiteit aan allergieën maakt het voor de dieetcommissie bijna
onmogelijk om hier rekening mee te houden. Bij feesten en activiteiten willen wij u
daarom vragen om zelf iets aan uw kind mee te geven of duidelijk aan de leerkracht
door te geven wat uw kind niet mag eten of drinken.

O���Z���T���O���E���P���E���A���E���I���N��/2
Af en toe is het goed als we afspraken even herhalen. Zeker als het om het ophalen
van onze jongste kinderen gaat. Bij het ophalen van de kinderen om 12.00u en
15.30u blijven ouders, opa’s, oma’s, oppas etc. wachten achter de witte lijn die
loopt van het klooster naar de groenstrook en van de groenstrook via de klimauto
naar het schoolgebouw. Dus de speeltoestellen blijven vrij! Zo heeft de leerkracht
het overzicht en kunnen de kinderen hun ouders zien. En wanneer niemand fietst,
stept, skate en rolschaatst op het schoolplein houden we ook een veiliger overzicht.
We stellen het zeer op prijs wanneer u het respecteert dat leerkrachten u
attenderen op geldende afspraken met betrekking tot het gebruik van alle soorten
wieltjes en het gebruik van mobiele telefoons. U kunt de afspraken nalezen in de
schoolgids en op het schoolpleinbord.

L���E���M���S��, ���T���D���E� . . . . . .

Ga er niet van uit dat een oude neet ongevaarlijk is. Immers: een goede controle kun je pas doen als het haar geheel luizen en
neten vrij is. 1 volle neet over het hoofd zien en er is meteen een probleem van 10 luizen;
Ook met het gebruik van luizen-dodende middelen MOET je iedere dag nog kammen anders zit je twee weken later toch weer
met een luizenprobleem;
Bij aanhoudende problemen kan het duiden op resistentie. Wissel eventueel af met een ander middel en gebruik liever lotion
die je de hele nacht in kunt laten trekken dan een shampoo;
Neten laten zich er niet zomaar uitkammen. De meeste neten moet je met de nagel verwijderen (of er even uit knippen). Er is bij
de apotheek wel een middel te krijgen om oude neten makkelijker te verwijderen;
Het enige wat écht helpt is: kammen, kammen, kammen en de neten er allemaal uithalen. Controleer dan in de avond of alles
vrij is en in de ochtend of er toch nog iets zit. Luizen leggen het liefst in de avond de eitjes dus in de ochtend weer een neet
ontdekken = een luis over het hoofd gezien.

 

Zie ook ons protocol op de website hoe we proberen onze school zoveel mogelijk luisvrij te houden!
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Op onderwijsgebied is er het afgelopen schooljaar achter de schermen gewerkt
aan een verbeterslag binnen het aanbod van Engels in groep 7 en 8. Juffrouw
Anne heeft samen met een externe docente Engels een nieuw programma
opgesteld en we zullen gaan werken met een methode die we in de toekomst
mogelijk ook naar lagere leerjaren kunnen doortrekken.

O���R���S

U���A���G��
 

 

 
D���G���C���O���I���L��

Binnen het doelgericht ontwikkelen gaan we nog meer koppelen met de
onderdelen cultuur, wetenschap & technologie en de muziekimpuls;
Alle jaargroepen zijn gestart met het eerste thema van het schooljaar;
U kunt deze vinden via de hoofdpagina van website van De Zandberg. U vindt
de thema’s en bijbehorende doelen op www.doelgerichtontwikkelen.nl;
Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan een thema? Neem contact op
met de leerkracht;
Leerlingen groep 3 t/m 8 hebben een blauwe map waarin de themaportfolio’s
kunnen worden opgeborgen. Deze worden bewaard in de klas en na
afronding van een thema wordt de inhoud mee naar huis gegeven. Leerlingen
kunnen na een thema een ‘trotswerk’ opnemen in hun portfoliomap;
In de groepen 5 t/m 8 wordt bij de voorbereiding van de thema’s gebruik
gemaakt van de portfolio formats (doelenpagina, opdrachtkaart,
beoordelingskaart en terugblik);
Er wordt bij het doelgericht ontwikkelen gericht gewerkt aan de 21st eeuwse
vaardigheden en we doorlopen bij elk thema ons eigen leerpad :
dromen, denken, doen, durven, delen en genieten!

S���G���L��

Dit jaar is er voor leerlingen van De Zandberg weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de Spiegelklas. De Spiegelklas is een
programma voor leerlingen die A-scores behalen op minimaal twee begripsmatige vakgebieden (begrijpend lezen, spelling of
rekenen) en voldoen aan het beeld van begaafde leerlingen, zoals vast te stellen middels de op De Zandberg gehanteerde
signaleringslijst. Daarnaast hebben zij extra aandacht nodig met betrekking tot één of meerdere executieve functies.
Bij de bijeenkomsten met gelijkgestemden komt de nadruk te liggen op filosoferen en het trainen van de executieve
vaardigheden (inhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit en planning) binnen projecten die aansluiten op de thema’s die in de
jaargroepen aan bod komen. Hierbij wordt een beroep gedaan op het hogere orde denken.
Vanaf dit schooljaar gaan wij starten met een pilot voor de verslaglegging van de ontwikkelingen van de spiegelklasleerlingen.
Deze zal te vinden zijn in Parnassys. Hierin omschrijven wij de leerdoelen van de leerlingen en zullen wij de ontwikkelingen van
de leerlingen bijhouden zodat voor iedereen zichtbaar wordt waaraan er specifiek gewerkt wordt en of er vooruitgang geboekt
wordt. Deze ontwikkelingen dienen in de groepen voortgezet te worden.
Halverwege het schooljaar zal er een reflectiemoment door de leerkrachten plaatsvinden waarin op basis van de ontwikkelingen
beoordeeld wordt of uw kind in de volgende periode nog baat heeft bij het spiegelklas-arrangement. U wordt hiervan op de
hoogte gesteld door de groepsleerkracht.
 

 Emy (groep 3-4), Maud (groep 5-6), Patricia (groep 6) en Patrick (groep 7-8)
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Tijdens de oriëntatie periode rondom de schooltijden is er gesproken over een
aanbod van activiteiten in het middagdeel. Nu in deze fase is besloten de
schooltijden te handhaven, vinden we het toch goed om een aanbod buiten
lestijden, waar mogelijk, uit te rollen. Zo hebben we op woensdagmiddag JUDO
lessen van Judo school Bliemer Arashi Sport in de sportzaal
(www.budokwaiarashi.nl / r.bliemer@budokwaiarashi.nl) en werd er het
afgelopen jaar ook een typecursus van kindertypecursus.nl gegeven.
 

M���E���N���E���M���E���T���E���A���E���A��

Onderstaand aanbod wordt aangeboden door MuziekAan met als docent
Danielle de Blauwe. Danielle is afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg
en heeft op verschillende scholen muzieklessen gegeven. Ook is zij al twee jaar
betrokken bij De Zandberg Academie en verschillende muziekprojecten op de
Zandberg door het schooljaar heen. Inschrijving en facturering lopen via
MuziekAan.
 

Muziekintro op de Zandberg tussen 12.00 – 13.00 uur (TSO)
Muziekintro is een introductie van muziek waarbij leerlingen verschillende
instrumenten kunnen proeven, muziekinstrumenten leren herkennen en op
speelse wijze de muziektheorie leren. Er zal zowel klassikaal als ook in groepjes
gewerkt worden en de leerlingen krijgen een moment om rustig te lunchen. Om
13.00 uur kunnen ze nog even buitenspelen voor de middaglessen weer starten.
Doelgroep:                   groep 3 t/m 5
Dag & tijd:                    donderdag 12.00 – 13.00 uur (tijdens schoolweken)
Start Muziekintro:     3 oktober 2019
Prijs:                              4 euro per leerling per les
Aantal leerlingen:     maximaal 24 leerlingen 
 

De Zandbergband na schooltijd tussen 15.30 - 17.00 uur (NSO) 
Op donderdagmiddag na schooltijd is er vanaf 3 oktober de mogelijkheid om in
de Zandbergband te zingen of te spelen. De band repeteert iedere week (behalve
in de schoolvakanties) en zal toewerken naar verschillende optredens binnen-
en buiten school. Een unieke kans om ervaring op te doen in het samenspelen
en optreden. De leerlingen nemen hun eigen instrument mee naar school (waar
het veilig opgeborgen wordt) en de muziekpartijen worden op maat geschreven
(dit wil zeggen dat Danielle de muziek zo zal bewerken dat het aansluit op het
niveau en de ervaring van de leerling).
Doelgroep:                      groep 4 t/m 8
Dag & tijd:                       donderdagmiddag 15.30 – 17.00 uur (tijdens schoolweken)
Start Zandbergband:  3 oktober 2019
Prijs:                                 12 euro per leerling per les
Aantal leerlingen:         maximaal 15 leerlingen
 

INTERESSE? Aanmelden kan via het mailadres: muziekaan@yahoo.com
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Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in dit schooljaar is het
weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt van oktober t/m maart een interactieve
typecursus direct na schooltijd. De kinderen leren in 8 lessen om met 10 vingers
blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw
kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland
alle letters leren typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar de website:
www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles! Voor meer informatie kunt
u ook bellen met 076-596 49 31.

M���E���K���E���E���N� . . .

Ilse Groeneveld en Patty Koot hebben samen met de school het afgelopen jaar hard gewerkt om de wijze van communicatie op
een professioneler level te krijgen. Zo heeft de website en deze Courant een vernieuwde stijl gekregen, is de Facebook pagina
gelanceerd en is de portfoliomap met nieuwe infobladen ontworpen. Een mooie verbeterslag en zeer dank je wel aan deze twee
(ex)ouders;
Op 2 september is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de ouderraad geweest. Herman Engelsman (voorzitter OR)
heeft het stokje doorgegeven aan Judith Kievit. Annemarie Siefken is de nieuwe secretaris van de ouderraad. Langs deze weg
willen wij Herman ontzettend bedanken voor zijn inzet voor de school en Annemarie veel plezier toewensen in het dagelijks
bestuur van de OR;
Peter Dekkers, de school CJG-er heeft op de volgende data zijn spreekuur op De Zandberg: 18 september, 16 oktober, 12

november, 9 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 29 april, 27 mei en 24 juni;

E���R���I���S

CJG Breda: Voor alle opvoedvragen -groot en klein- organiseert het CJG op 8-22 oktober en 5-19 november de cursus Schatten van
Ouders. Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis
KidzBazaar: Op 6 oktober a.s. wordt er een herfst/winter beurs georganiseerd in Buurthuis Gageldonk.
 www.kidzbazaar.weebly.com
Monumentenweekend: Monumenten saai voor kinderen? Geen moment! Ook als jonge bezoeker geniet je in alle vrijheid van
Bredaas vermaak en vertier. : Speciaal voor de jeugd in Breda hebben we de Hits voor Kids tijdens Open Monumenten Dagen Breda
samengesteld. Op zaterdag 14 &  zondag 15 september is het weer zo ver: Meer dan 40 monumentale locaties openen hun deuren
wagenwijd open voor het publiek. Kies uit deze kinderhits tijdens de Open Monumenten Dagen Breda en beleef een leuk en
leerzaam weekend met het hele gezin. Meer informatie over Open Monumenten Dagen Breda vind je op onze website:
www.omdbreda.nl

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

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

