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Met een korreltje zand...

 

IN DE LAATSTE MAAND VAN 2019...!

De Sint heeft ons land alweer verlaten en de afgelopen dagen was het wederom een
groot feest voor onze leerlingen. Het is elke keer weer fijn om te zien hoe ouders,
samen met het team, de verschillende activiteiten kleur en inhoud geven. De school
stelt ieders betrokkenheid, nu met de Sint en straks met kerst, carnaval en andere
activiteiten, erg op prijs. De komende week is er tijd voor een aangepast programma
kerst, om vervolgens rond en in de kerstvakantie het schoolmeubilair te vervangen.
 
Ik wens ieder alvast een mooie vakantie toe, met fijne dagen en op naar een
inspirerend 2020!
 
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

DI  17  december              Kerst act i v i te i t ,  aangepast  i . v . m.  verhui sdagen

18+19+20 december        Leer l i ngen vr i j ;  verhui sdagen zoal s  i n  br i ef  15  november  2019

Week 52  +  Week 1           Kerst vakant i e

6  j anuar i                         Leer l i ngen vr i j ;  verhui sdag zoal s  i n  br i ef  15  november  2019

Week 2                                Lui zencont rol e

WO 8  j anuar i                      Spreekuur  CJG- er

WO 8  j anuar i                  St art  LOVS groep 3  t/m 7

14+15+16 j anuar i           Proef c i to  groep 8

DI  21  j anuar i                  Medezeggenschapsraad 3

WO 22 j anuar i                Ouderraad 3

VR 24  j anuar i                 Tent oonst el l i ng  Dé Zandberg  Academi e  
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WIJZIGINGEN IN DE FORMATIE

In het nieuwe kalenderjaar starten we met een 8e kleutergroep. Juffrouw Eva zal
wederom deze 4-jarige leerlingen gaan begeleiden in hun ontwikkeling. Dit
betekent wel dat we een wijziging moeten doorvoeren in de huidige
werkzaamheden van Juf Eva. Juffrouw Stephanie zal twee dagen de
werkzaamheden in groep 8 over te nemen. Zij heeft heeft afgelopen schooljaar
gewerkt als leerkracht in de middenbouw en daarvoor heeft zij haar LIO stage op
De Zandberg met een excellente beoordeling afgerond. Het theatermoment voor
de groepen 1/2, 3 en 4 komt vanaf 1 januari te vervallen. Zoals eerder gedeeld,
was het nog niet helemaal duidelijk of we dit het volledige schooljaar konden
invullen.

VERKEER

In de eerste periode van 2019-2020 is de verkeerscommissie bezig geweest met enkele

acties. In september waren er weer de Groene Voetstappen. Dit is een actie waarin we

leerlingen vragen om met de fiets, step, skates of te voet naar school te komen. Daar

zijn natuurlijk de ouders/verzorgers ook bij betrokken en de beslissende factor in.

Hieronder de resultaten waarbij we zien dat maar liefst 86% van de leerlingen

duurzaam naar school is gekomen!

 

Eind oktober is er de ‘Fluordag’ geweest. Op die dag zijn alle fietsen van de groepen 6, 7

en 8 gecontroleerd op veiligheid. Verder hebben alle klassen zich gericht op

‘zichtbaarheid’ in het verkeer. Alle groepen maakten twee foto’s. Een foto mét en een

foto zonder reflecterende hesjes en kleren. Het verschil tussen beide werd besproken

in de klas.

VEILIGHEID VOOROP!

Soms moet je afspraken kort herhalen, zeker in verband met veiligheid en
toegankelijkheid voor hulpdiensten! Fietsen van onze leerlingen staan allemaal
binnen de grote poort, tussen de nietjes of in de fietsenrekken. Fietsen van
ouders buiten het hek (of klein stukje na het hek aan de rechterkant bij
binnenkomst, achter de grote poort, plaatsen. Voor een dagelijkse goede
verkeersveiligheid hebben we iedereen nodig.

http://www.kindertypecursus.nl/
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HULP TIJDENS HET KERSTONTBIJT

Voor het kerstontbijt vragen wij uw hulp, want zonder lekkere hapjes geen
kerstontbijt. U kunt bij de klassenouders aangeven wat u wilt maken voor de klas.
Zou u dit uiterlijk 11 december willen doen? De hapjes die u gemaakt heeft, kunt u  
 ’s morgens meenemen. Daarnaast vragen wij u om komende week uw kind een
beker, bord en bestek mee te geven voorzien van naam. Zo dragen wij als Zandberg
ook een steentje bij aan het milieu.

DE SFEER VAN KERST

Dinsdag 17 december zal het kerstontbijt van De Zandberg plaatsvinden. De
leerlingen worden uiterlijk 8.45 uur (in een foute kersttrui 😊) in de klas verwacht, om
samen met hun leerkrachten het kerstfeest te vieren. Voor deze gelegenheid zullen
alle kinderen via de hoofdingang (ingang groep 1/2) de school ingaan en zullen de
andere deuren gesloten zijn.
Ná het kerstontbijt zal de leerkracht er met de leerlingen een gezellige dag van maken
die in het teken staat van de kerst. De schooltijden zullen gelijk zijn aan elke andere
schooldag. U kunt uw kind(eren) dus op de normale tijden tussen de middag en aan
het eind van de dag ophalen op de voor u bekende plaats.

KERSTHERBERG

Naast het kerstontbijt wil de kerstcommissie zich, net als afgelopen jaren, graag
inzetten voor een goed doel: de Kerstherberg. De Kerstherberg heeft onder andere
als doel mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank rond de kerstdagen ,een
handje te helpen. De voedselbank is immers gesloten rond de feestdagen. De
Kerstherberg heeft zichzelf ten doel gesteld ook deze mensen een fijne kerst te
bezorgen onder andere in de vorm van een kerstpakket, dat door vrijwilligers bij de
mensen thuis wordt bezorgd. Het is fijn om te zien hoe intens gelukkig de mensen
zijn met onze pakketten, maar het is ieder jaar wel een hele zorg om de pakketten
gevuld te krijgen. De kerstcommissie vindt het een mooie gedachte om tijdens de
kerstdagen hun steentje te kunnen bijdragen aan het samenstellen van de
kerstpakketten voor de mensen die een extraatje kunnen gebruiken. In de klas van
uw kind zal de komende tijd een doos staan waarin uw kind een product kan
inleveren. Alvast onze hartelijke dank.

VORMSEL

Binnenkort starten de voorbereidingsbijeenkomsten op het vormsel.
Er vindt een informatieavond plaats in de Pastorie naast de
Laurentiuskerk in het Ginneken. Op deze avond zijn ouders en/of verzorgers met hun
kinderen welkom. De leeftijd van de doelgroep van het Heilig Vormsel is vanaf groep
8 van de basisschool (schooljaar 2019/2020). 
 
Informatie m.b.t. de eerste communie: https://parochieheiligefamilie.nl/communie/ 

http://www.kindertypecursus.nl/
https://www.breda.nl/breda-75-jaar-vrijheid-29-oktober-2019
https://parochieheiligefamilie.nl/communie/
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CJG-ER DE ZANDBERG PETER DEKKERS

Ook dit jaar ben ik weer op De Zandberg als school CJG-er.  Ik heb op de volgende data
spreekuur van 12.15-13.15 uur: 11/12, 08/01, 05/02, 04/03, 01/04, 27/05 en 24/06. 
Ik werk nauw samen met de IB-ers en samen kijken wij wat er leeft in de school en hoe we
daar op in kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is een thema-avond over social media. We
kijken ook gezamenlijk hoe we een kind verder kunnen helpen, mocht het even niet zo lekker
gaan. Verder kan iedereen die een vraag heeft over opvoeden/opgroeien bij mij binnen
lopen. Dat kan een vraag zijn over eten, of over dat uw kind misschien wat weerbaarder mag
worden, of dat hij/zij het lastig vindt vrienden te maken.  
Ik zou zeggen, loop gerust een keer binnen om zelf te ervaren dat met elkaar praten over
opvoeden prettig en helpend kan zijn.
 

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

 

CHATIME

Kindermagazine ChaTime maakt niet alleen nieuws, ChaTime is een middel om de wereld
van kinderen te vergroten, bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen en assertiviteit. ChaTime
laat kinderen meedenken en beslissingen nemen en zij worden bewust van hun eigen
talenten en capaciteiten. Zijn er leerlingen die voor ChaTime over hun school, wijk en/of
buurt willen schrijven? Dan zien wij het artikel met foto graag tegemoet via
redactie@chatime.nl. Kijk voor meer info op www.chatime.nl 

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

In de maand december werken we binnen PBS (Positive Behaviour Support) aan het gebruik van devices (chromebook/Ipad/e.d.).
De aandachtspunten liggen hier binnen veiligheid (dat je alleen foto’s en filmpjes maakt als dit nodig is voor een opdracht),
respect (dat je op het schoolplein géén telefoon gebruikt) en verantwoordelijkheid (dat je netjes omgaat met het apparaat).
Brrrrrrr; handschoenen, sjaals, mutsen en oorwarmers. En ook jassen, truien, vesten, bekers, broodtrommels en complete
gymtassen liggen klaar om opgehaald te worden. Het is bekend dat de gevonden voorwerpen kast bij de hoofdingang staat. Hij
wordt dagelijks rijkelijk aangevuld. Komt dat zien!
Op carnavalsvrijdag, 21 februari, draaien we een dag volgens de reguliere schooltijden. In de ochtend onderwijs in de klas en in
de middag het zottenfeest.

 

Een fijne vakantie, zalige kerstdagen en een mooie jaarwisseling #elkedagvaltietstevieren

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

