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LOKAAL 2020...!

In de vorige Courant heeft u kunnen lezen dat we in de kerst-, en eventueel ook in de
voorjaarsvakantie, het schoolmeubilair in heel de school een metamorfose gaan
geven. Meubilair dat past bij het onderwijs dat we geven en dat daarnaast ook een
frisse en uniforme uitstraling kent. Afgelopen schooljaar is de werkgroep
schoolmeubilair langs verschillende bedrijven geweest en hebben zij ook scholen
met soortgelijk onderwijs bezocht. We gaan de klassen zo inrichten dat er meerdere
mogelijkheden zijn om het onderwijs dat we geven in te vullen. We gaan werken met
vaste plekken, zoals nu, als ook met flexibelere mogelijkheden. Dan kunt u denken
aan hoog-laag tafels, hoge werktafels om ook staand te kunnen werken, een
instructietafel die ook als discussie-/overlegtafel gebruikt kan worden en we gaan
werken met één tafelhoogte met een stoel die meegroeit. En binnen dit alles
rekening houdend, zoals we ook nu doen, met de verschillen tussen kinderen.
 

Neem een kijkje in lokaal 2020 op de begane grond in de buurt van de teamkamer!
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

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

WO 2  oktober                              Start  Kinderboekenweek +  Ouderonderwi jscommissie  (19.30u -  thema:  begaafdheid)

ZO 6  oktober                                S ingel loop

WO 9  oktober                              Themadag groepen 3  &  4

DO 10  oktober                           Juf fenfeest  groepen 1/2  

VR 11  oktober                            Vergader ing leer l ingenraad

MA 14  oktober                           Herfstvakant ie

MA 21  oktober                           Studiedag INOS (al le  leer l ingen z i jn  vr i j ! )

 



2 7  s e p t e m b e r  2 0 1 9   J a a r g a n g  4  -  N u m m e r  4

GROEN SCHOOLPLEIN

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. En om de kosten te
drukken, of 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. Afgelopen week hebben zich al twee ouders aangemeld #fijn.
 
Wat gaan we doen?
Het achterplein heeft nu vooral een stenen ondergrond met toestellen. Het groen dat
we terugvinden zijn de bomen aan de rand van het stadparkje. Het is de bedoeling dat
er een groenstrook komt die de verbinding zal maken tussen de diverse toestellen.
Daarnaast is in het plan opgenomen dat er een insectenhotel komt, geveltuintjes en een
kleine pluktuin met leerplek. Dit alles naast een hoofdpad met de huidige bestrating
voor een inloop richting de school, als voor hulpdiensten bij eventuele calamiteiten.
Ook gaan we het stadparkje aan de achterzijde van de school voor leerdoeleinden
gebruiken. Dit zal altijd gebeuren onder toezicht van de leerkracht en gekoppeld zijn
aan een leeropdracht. We zullen als school dit deel ook gaan ‘beheren’ vanuit
duurzaamheid. Dit past binnen diverse thema’s en daarnaast geven wij hiermee onze
maatschappelijke betrokkenheid aan.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In het MR overleg van maandag 16 september is er gesproken over het protocol Social Media. Dit wordt op enkele punten

aangepast en ter goedkeuring terug gelegd bij de MR-leden Ruben en Ingmar, om vervolgens in de MR vast te stellen. Om

daarna  te delen met team, leerlingen en ouders. Verder is er gesproken over het hoe en waarom van het nieuwe

schoolmeubilair (zie inleiding Courant). Het proces rondom het ‘tropenrooster’ is besproken. In het najaar worden een aantal

richtlijnen opgesteld, deze worden in het voorjaar gecommuniceerd met ouders.  

 

Verder is het herziene (G)MR reglement en het MR jaarverslag schooljaar 2018-2019 besproken. Het (G)MR reglement wordt

aangepast en er volgt een terugkoppeling naar de GMR. Het jaarverslag wordt na vaststelling gepubliceerd op de website.

HET LEREN OP TIJD KOMEN IS GEWOON BELANGRIJK!

Elk moment van de dag vertrekken er vanaf verschillende luchthavens allerlei
vliegtuigen naar diverse bestemmingen op de wereld. Een hectiek, organisatie, geregel
voor heel veel mensen. En sluit de gate, gaat  het taxiën beginnen en vertrekt het
vliegtuig richting de startbaan, dan is ‘te laat’ komen géén optie! 
Twee momenten op een dag vertrekken vanaf verschillende huizen in Breda allerlei
mensen naar één bestemming; De Zandberg. Een hectiek, organisatie, geregel voor
velen. En gaat de bel om 08.35 uur en 13.05 uur, sluit de deur om 08.45 en 13.15, start
het groepsproces en het leren, dan is de schooldag begonnen en is ‘te laat’ komen
eigenlijk géén optie! 

http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/help-mee/actiehelden-2019/
http://www.kindertypecursus.nl/
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Deze geweldige Schoolrun-sponsorloop was een van de acties die voor TEAM BRAM
werden georganiseerd. Na de halve marathon van de Bredase singelloop op 6
oktober hebben we het totale eindbedrag opgemaakt: bijna € 28.000,-!
Nu bijna een jaar later alweer. Bram heeft ondertussen de overstap gemaakt naar het
Speciaal Onderwijs. Terugkijkend op het jaar is TEAM BRAM dankzij de vele acties,
steun en donaties genomineerd door het Prinses Beatrix Spierfonds voor Actieheld
van het jaar! We moeten zoveel mogelijk stemmen bij elkaar verzamelen om te
winnen. Helpen jullie mee?
Stem op TEAM BRAM via de QR-code of ga naar
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/help-mee/actiehelden-2019/

BUITENSCHOOLS LEERAANBOD

Muziekintro, groep 3 t/m 5, op donderdag tussen 12.00 – 13.00 uur
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. Aanmelden via muziekaan@yahoo.com 
 
Zandbergband, groep 4 t/m 8, op donderdag tussen 15.30 - 17.00 uur
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. Aanmelden via muziekaan@yahoo.com 
 
JUDO, vanaf 4 jaar, op woensdagmiddag tussen 13.20 – 14.10 uur
Op woensdagmiddag zijn er JUDO lessen van Judo school Bliemer Arashi Sport (www.budokwaiarashi.nl).
Aanmelden via r.bliemer@budokwaiarashi.nl
 
Kindertypecursus
Kindertypecursus.nl zal van oktober t/m maart een interactieve typecursus direct na schooltijd verzorgen. De kinderen leren in 8
lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Aanmelden via www.kindertypecursus.nl en klik op
gratis proefles! Voor meer informatie kunt u ook bellen met 076-596 49 31.

STEM OP BRAM VIA DE QR-CODE!

Stem op TEAM BRAM: genomineerd voor Actieheld van het jaar!
De Zandberg, 26 september 2018: alle kinderen van groep 4 staan klaar, het
startschot van meneer Hans en Bram klinkt en de kinderen schieten weg: over het
schoolplein, rondje dóór de kerk, terug over het plein, dwars door school langs alle
kleuterklassen, weer naar buiten, yes, stempel 1 is binnen en… weer door voor nog
meer stempels! Wat was het mooi om te zien hoe geweldig alle kinderen hun best
deden! Een moeder: “Mijn dochter houdt helemaal niet van hardlopen, maar nu voor
Bram loopt ze het vuur uit haar schoenen!” Ook liepen er leerkrachten van De
Zandberg mee en haalden geld op. Een supermooie ontroerende dag, met een
ongelooflijke opbrengst van € 3.279,25!
 

http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/help-mee/actiehelden-2019/
http://www.kindertypecursus.nl/
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WORD BENDELID VAN HET WWF

Wist u dat er elk uur bijna 10 Olympische zwembaden vol aan plastic in zee
belanden? Door deze plastic vervuiling sterven er jaarlijks miljoenen zeedieren
waaronder de zeeschildpad. Deze ellende moet stoppen en uw kind (en ook u)
kunnen daarbij helpen!
 
Sluit aan bij de Plastic Bende en strijd mee voor minder plastic in zee.
#plasticbende
Kijk voor aanmelden op www.plasticbende.nl

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

 

EXTERN NIEUWS

Podium Bloos   Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en heb je nog geen plannen voor de
herfstvakantie? Schrijf je dan nu in voor een superleuke theaterworkshop van
The100Hands in Podium Bloos. Meer info: https://bit.ly/2mf9Nac 
 
IMW Breda   Vier thema-avonden ‘Goed uit elkaar’. De avonden, op donderdagen
in oktober en november, worden verzorgd door CJG coaches, maatschappelijk
werkers met echtscheiding als specialisatie, een sociaal raadsman en een
advocaat. Meer informatie kunt u vinden op www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar.

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

Voel u welkom bij de ouder onderwijscommissie op woensdag 2 oktober, 19.30 (onderwerp: begaafdheid)
Heeft u uw kind(eren) die in 2020 of 2021 vier jaar worden al ingeschreven? Begroten is vooruitzien!

De nieuwe fietsenrekken zijn geplaatst voor onze leerlingen. Fietsen van de leerlingen staan binnen de grote
schoolpoort. Fietsen van ouders graag buiten het grote hek plaatsen en op het voetpad lopen.

We proberen onze school zoveel mogelijk luisvrij te houden! Kortom; kammen, kammen, kammen...…
 

Vallen is niet erg, blijven liggen wel!
 

http://www.plasticbende.nl/
http://www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar
https://www.facebook.com/dezandberg/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

