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Met een korreltje zand...

 

WIJ STAAN ACHTER DE STAKING!

Zoals eerder aangegeven hebben de vakbonden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
twee stakingsdagen uitgeschreven. De Zandberg blijft ditmaal open, echter willen we
nogmaals benadrukken dat we als team achter de uitgangspunten van de staking
staan en onze collega's die wel gebruik maken van hun stakingsrecht steunen.
 

De groepen van de leerkrachten die er op deze dagen niet zijn, zullen worden
overgenomen en opgevangen. Elke groep heeft dus een leerkracht voor de klas! Het
programma van deze twee dagen, kent naast het normale lesprogramma ook
aandacht voor de staking. Hoe we hier precies invulling aan gaan geven, maken we
duidelijk tijdens 30 en/of 31 januari.
 

Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

1  +  8  f ebruar i                 Open Dagen Voort gezet  Onderwi j s

5  f ebruar i                        Spreekuur  CJG ( 12. 30u)  +  Ouder  ONDERWI JS commi ssi e  ( 19. 30u)

6  +  11  f ebruar i                 LOL gesprekken groep 6  en 7  mét  k i nd -  10mi n gesprekken groep 3,  4  en 5

13  f ebruar i                     STUDI EDAG,  l eer l i ngen vr i j

21  f ebruar i                         Carnaval svi er i ng

Week 9                            Carnavalsvakant ie

Week 10                          Lui zencont rol e

4  maart                          Spreekuur  CJG ( 12. 30u)

9  maart                          Medezeggenschapsraad 4

10  maart                        Ouderraad 4

10  +  11  maart                Aanmel di ngsdagen Voortgzet  Onderwi j s
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GROOT VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL!

Het personeelstekort in het basisonderwijs is dusdanig ernstig dat vacatures bijna al

niet meer in te vullen zijn. En vervangende leerkrachten zijn er ook al bijna niet meer. 

Vervanging voor één of twee dagen lukt meestal nog wel, meestal door een beroep te

doen op de parttimers. Maar dat kan tot gevolg hebben, dat leerkrachten méér gaan

werken dan ze  fysiek aan kunnen of dat ze in de problemen komen met de zorg voor

het eigen gezin.  Ook voor de duo-partners van de zieke leerkracht is het (door het

grote verantwoordelijkheidsgevoel voor de groep) een extra belasting. En dat kan er

voor zorgen dat die duo-partner overbelast raakt. Met als risico dat ook die leerkracht

ziek wordt.

SALARIS ONGELIJKHEID BINNEN HETZELFDE BEROEP!

Rond de eeuw-wisseling is er gedurende ruim 8 jaar een loonstop  (Nul-lijn)
geweest voor de leerkrachten in het primair onderwijs, waardoor er geen
jaarlijkse salarisverhogingen waren. Dit is tot op heden nog steeds niet
ingehaald. Het verschil in salaris tussen P.O.-leerkracht en V.O.-docent is
aanzienlijk, terwijl beiden een soortgelijke HBO opleiding hebben gevolgd. 
 

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS!

Voor langdurige vervanging is of níemand te vinden of voor íedere dag een andere
vervanger. Dat dit absoluut níet goed is voor de kinderen, mag duidelijk zijn. Er
wordt dan wel gewoon les gegeven, maar iedere dag een andere (vaak onbekende)
vervanger voor de groep, maakt het bijna onmogelijk om de kwaliteit op álle
gebieden te kunnen garanderen.
 

Leraren voeden de toekomst op. Als we onbevoegde collega's voor de klas gaan
zetten omdat we het zelf niet meer aankunnen, dan gaat de onderwijskwaliteit in
rap tempo naar beneden.

55 DUIZEND LEERLINGEN HEBBEN GÉÉN LEERKRACHT!

Er is een onderwijscrisis en die moet snel worden opgelost. In 2020 hebben 55 duizend

leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we

niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028.

http://www.kindertypecursus.nl/
http://www.kindertypecursus.nl/
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GROEP 1, 2 EN 3

De kinderen van groep 1, 2 en 3 starten met hossen op het plein en vervolgens kijken
ze naar de optocht van de andere groepen. Daarna feesten ze in school. De kinderen
uit groep 1 en 2 mogen om half 4 opgehaald worden in de klas. De kinderen uit groep
3 sluiten het feest af met hossen op het plein.

Dr aoj'ut is om

GROEP 4, 5, 6, 7 EN 8

De groepen 4 tot en met 8 gaan na het hossen de optocht lopen door de wijk.  Na de
optocht gaan de groepen 4 en 5 verder feesten in school. De groepen 6, 7 en 8 gaan
na de optocht naar het gemeenschapshuis om te feesten. De kinderen sluiten het
feest af met hossen op het plein.
Ook dit jaar wordt er weer een Zandberg prins en prinses gezocht, de kinderen horen
hier meer over in de klas.

WIJ ZOEKEN NOG HULPOUDERS VOOR:

Versieren op vrijdagochtend 21 februari 8.45 uur
Opruimen vrijdagmiddag 15.30 uur

 

Aanmelden vóór 19 februari via
nandaslikkeveer@hotmail.com

VRIJDAGMIDDAG 21 FEBRUARI

BARST HET CARNAVALSFEEST WEER LOS OP DE ZANDBERG!

 

DE BONTE OPTOCHT DOOR DE WIJK

De klassen bepalen zelf of  ze samen iets met het thema doen of zelf een thema
verzinnen. Er mag gebruik gemaakt worden van versierde karren. Er lopen ook
carnavalsbandjes mee maar de klassen kunnen ook zelf muziek maken! 
We zoeken nog meer bandjes en muziek voor in de optocht dus als ouders nog tips
hebben dan horen wij het graag! 
 

Vraag alle ouders, opa's, oma's, tantes, buren en andere feestnummers om te kijken
naar de optocht in de wijk (o.a. Tulpenstraat, Hortensiastraat, Resedastraat) vanaf
half 2.

Graag géén confettie en serpetines meegeven!

ALAAF!

http://www.kindertypecursus.nl/
https://www.breda.nl/breda-75-jaar-vrijheid-29-oktober-2019
https://parochieheiligefamilie.nl/communie/
http://www.kindertypecursus.nl/
https://parochieheiligefamilie.nl/communie/
http://www.kindertypecursus.nl/
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GÉÉN PUNT VOOR GYM

Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen geen punt meer voor gym. Ze werken met een
sportfolio dat ze aan het einde van het schooljaar meekrijgen in hun portfolio. In het
sportfolio staan doelen beschreven waar tijdens de gymles aan gewerkt zal worden. De
leerlingen schalen zich aan de hand van de doelen in op niveau, waarna de
gymdocent/leerkracht de leerlingen zal beoordelen. Hierdoor leert de leerling kritisch kijken
naar zijn of haar handelen en krijgen ze inzicht in hun kwaliteiten en verbeterpunten. 

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

 

DE ZANDBERGBAND ZOEKT MUZIKANTEN!

Bespeel je een instrument of zing je en kun je op vrijdagmiddag na school repeteren in de
gymzaal? Kom dan bij de Zandbergband! De muziek wordt aangepast aan wat jij kunt. De
band is open voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.
We starten weer op vrijdag 1 februari van 15.45 - 16.45 uur in de gymzaal beneden.
De kosten zijn € 8,- per leerling per repetitie en je kunt je opgeven bij Danielle de Blauwe via
het mailadres: muziekaan@yahoo.com

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

Ouders van leerlingen in het basisonderwijs kunnen voor een gereduceerde prijs een (jaar)licentie van het Office-pakket
downloaden. Alle informatie is te vinden op https://www.schoolspot.nl/software/office-project.html 
U komt toch ook kijken naar de Zandberg schooloptocht op vrijdag 21 februari? Leuk voor onze leerlingen!

Draoj ut is om!

VAKANTIES 2020 - 2021

Overige vrije/studiedagen worden, na vaststelling in de MR, in de editie april gepubliceerd. 
Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie:  21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
2e paasdag:  maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie:  3 mei t/m 14 mei 2021 (week 19 is nog onder voorbehoud (goedkeuring GMR))
2e pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie 2021: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

https://www.facebook.com/dezandberg/
http://www.plasticbende.nl/
http://www.chatime.nl/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/
https://www.schoolspot.nl/software/office-project.html
http://www.chatime.nl/

