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Met een korreltje zand...

 

STAKING WOENSDAG 6 NOVEMBER...!

Het College van Bestuur van INOS heeft het besluit genomen om onze school op
woensdag 6 november te sluiten i.v.m. de aangekondigde landelijke staking in het
primair onderwijs.
 
De stakingsbereidheid op De Zandberg is hoog en derhalve is het ook niet mogelijk om
op deze dag het onderwijs te verzorgen. Vandaar ook het besluit de school volledig te
sluiten. Het CvB blijft het maatschappelijk belang van voldoende gekwalificeerde
leraren ondersteunen. Deze keer komt er als extra argumentatie bij, dat het CvB ook
een signaal wil afgeven naar de politiek. Een laatste uitspraak van premier Rutte
“eerst maar een CAO en dan kan ik eenmalig geld geven” is voor het CvB een
voorbeeld dat de politiek onze sector niet serieus neemt. Vanuit goed werkgeverschap
wil INOS elke medewerker de gelegenheid geven om gebruik te maken van zijn of haar
stakingsrecht.
 
Zonder tegenbericht is De Zandberg dus op 6 november gesloten!
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

VR 1  november              Tentoonstel l ing  Zandberg  Academie per iode 1

5+6 november                     Centrale  voorl icht ing  voortgezet  onderwi js  voor  groep 8

WO 6  november             Landel i jke  stakingsdag pr imair  onderwi js

7+12 november                    Kennismakingsgesprekken LOL ( leer l ing-ouder- leerkracht)  groep 8

14+19 november                 Gespreksmomenten groep 1-2

WO 20 november               Ouderraad 2
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Zandberg Academie; begeleiden van een activiteit
Voor de volgende periode zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die een
onderdeel willen begeleiden. Bent u een liefhebber van natuur en wilt u de
kinderen wat leren, beoefent u een sport waar de meeste kinderen nog niet mee in
aanraking zijn gekomen, kunt u de kinderen wegwijs maken in de wereld van
programmeren, bent u verzot op het maken van gedichten of mediteren? Dan zijn
wij op zoek naar u!
Kijk op www.dezandbergacademie.nl voor meer informatie. Wanneer u een
onderdeel begeleidt zal er altijd een leerkracht aanwezig zijn om u te helpen. 
Wilt u helpen? Stuur dan een mail naar: patricia.debrouwer@inos.nl 

DÉ ZANDBERG ACADEMIE

Tentoonstelling 
Vrijdag 1 november is van 15.00 - 16.00 uur de afsluitende tentoonstelling van
de eerste periode van de Zandberg Academie. Zowel in de teamkamer als in
Leerland zijn verschillende activiteiten te bewonderen. Komt u gerust kijken! 
De kinderen die deze periode hebben deelgenomen, krijgen allen een uitnodiging
met deze informatie. 

Zandberg Academie periode 2, 3 en 4
De tweede periode van de Zandberg Academie begint maandag 18 november en
eindigt vrijdag 24 januari met een tentoonstelling. Mocht u niet de mogelijkheid
hebben om deze periode te helpen dan zou u in de derde of vierde periode kunnen
helpen. 
Periode 3: maandag 10 februari tot en met vrijdag 3 april
Periode 4: maandag 20 april tot en met vrijdag 3 juli

BRRRRRRRR, KOUD EN DONKER!

Gevonden voorwerpen

We zouden een prijsvraag kunnen uitschrijven over wie er raadt hoeveel sjaals, mutsen

en handschoenen er dit schooljaar tijdens de winterperiode zoek raken. Wilt u zo

vriendelijk zijn om regelmatig in de kast van de ‘gevonden voorwerpen’ bij de

hoofdingang te kijken?

Het schijnt écht allemaal van onze eigen leerlingen te zijn. Maandelijks wordt de kast

geledigd en bewaren we de gevonden spullen nog één maand in de kelder.

 

Licht op de fiets

Deze periode is het in de ochtend, en mocht uw kind naar de naschoolse opvang gaan

ook in de middag, vaak nog of alweer donker. Als uw kind dan met de fiets komt, is het

veilig om de verlichting goed op orde te hebben. Op 29 oktober is de Zandberg fietsen

controle voor de groepen 6, 7 en 8.

http://www.dezandbergacademie.nl/
http://www.dezandbergacademie.nl/
http://www.kindertypecursus.nl/
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MUZIEKINTRO TSO EN ZANDBERGBAND NEVER ENOUGH

De nu negen leerlingen van de MuziekIntro hebben inmiddels twee lessen achter de
rug en het was erg leuk. De leerlingen zijn enthousiast en willen graag verschillende
instrumenten uitproberen. Ook de speelse wijze waarop theorie over muziek
aangeleerd wordt slaat aan.
Heeft uw kind wellicht ook interesse?
 
En ook de Zandberg band “Never Enough” heeft al een repetitie gehad. De band
bestaat uit vier bandleden en is nog op zoek naar een gitarist, een basgitarist en
eventuele blazers of strijkers. De band repeteert in principe op donderdagmiddag
vanaf 15.45 uur. Tijdens Mad Science schuiven ze naar de vrijdagmiddag.

GEKKE WETENSCHAP OP DE ZANDBERG

Op 26 en 27 september heeft Professor Volumeknop van MAD SCIENCE
een spectaculaire wetenschap & techniek show verzorgd voor alle
leerlingen op De Zandberg.  De leerlingen waren razend enthousiast!
Om al die nieuwsgierige en enthousiaste kinderen tegemoet te komen
zal Mad Science vanaf deze week, na schooltijd, een cursus op De
Zandberg gaan geven. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.

 

VIEREN 75 JARIG JUBILEUM VAN DE BEVRIJDING VAN BREDA

Op dinsdag 29 oktober zijn er rondom deze viering aan het einde van de middag
allerlei activiteiten in de stad, met name op de Grote Markt.
Een bijzonder moment om samen met uw kind(eren) de festiviteiten mee te maken.
 
Kijk voor meer info op :
https://www.breda.nl/breda-75-jaar-vrijheid-29-oktober-2019
 
Er zal ook een vrijheidstocht plaatsvinden die rond 14.45 uur vertrekt vanuit Gilze
Rijen. Deze bestaat uit allerlei militaire voertuigen en ze zullen dezelfde route volgen
als 75 jaar geleden. Dus ook over de Poolseweg en de Generaal Maczekstraat. Hoe
laat ze precies hier voorbij rijden is moeilijk inschatten, maar het zou zomaar de
bereikbaarheid van school kunnen beïnvloeden.
 
De verwachting is dat de vrijheidstocht rond 15.15 uur de General Maczekstraat
passeert. Voor ons als school is het bezoeken van de parade kijkende naar het
tijdstip en vanuit veiligheidsoogpunt niet te organiseren.

http://www.kindertypecursus.nl/
https://www.breda.nl/breda-75-jaar-vrijheid-29-oktober-2019
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HERINRICHTING GENERAAL MACZEKSTRAAT

Op woensdag 9 oktober jl. heb ik namen de school deelgenomen aan een overleg met als
thema de herinrichting van de Generaal Maczekstraat. Een plan dat medio 2020 aangeboden
moet worden aan het College van de gemeente Breda, om aansluitend in 2020-2021 uit te
worden gevoerd. Ik heb gemerkt dat de inbreng van de bewoners én betrokken partijen erg
op prijs gesteld wordt en dat de gemeente Breda inzet op ‘samen’.
Ik heb aangegeven dat het goed zou zijn wanneer er twee ouders van De Zandberg ook gaan
participeren in deze werkgroep. Hierop heeft men positief gereageerd en dus ben ik op zoek
naar twee ouders? Wellicht iets voor u? Geef dit dan door aan hans.staps@inos.nl

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

 

OPBRENGST 1E BIJEENKOMST WERKGROEP HERINRICHTING MACZEK 

De nieuwe inrichting van de GM-straat zal moeten bijdragen aan een significante
verbetering van de verkeersveiligheid!
De twee grootste bottlenecks: kruispunt met `Zandberglaan’ en ‘Paul Windhausenweg’
dienen veel veiliger te worden voor met name schoolgaande jeugd op fiets en lopend
naar van basisschool De Zandberg, Dirk van Veen en het OLV.
Het doel moet zijn de gemiddelde snelheid van het (gemotoriseerd) verkeer naar
beneden te krijgen.
Besproken/besloten is dat de GM-straat een 30km straat blijft (dus geen 50km straat!).
Bewoners/wijk willen meer groen in de straat; doel: representatiever beeld.

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

Basisschool De Zandberg en Kober kindcentrum hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een
intensievere samenwerking. De start van Kindcentrum Zandberg is hiermee gemaakt.

We houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.
De bestratingswerkzaamheden van het schoolplein zijn door Breedsaam Breda tot nader bericht verschoven.
In de maand november investeren we binnen PBS (Positive Behaviour Support) aan het werken op de gang.

Blijven zitten op je gekozen plek, stil werken en praten met “liniaalstem” bij samenwerken, anderen rustig
laten werken en de werkplek netjes achter laten, zijn hierbij de aandachtspunten.

 

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/

