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Met een korreltje CORONA zand...

 

NA LANGE TIJD WEER EEN ZANDBERG COURANT!

Vanaf maart bent u op verschillende momenten per brief geïnformeerd over de ‘stand van zaken’
rondom het corona virus. U bent overspoeld met informatie, wij zijn uitdagend door u bevraagd
en hebben bovenal zeer veel waardering gehad over de wijze waarop wij als team Zandberg
samen met u door deze fase zijn gekomen. Wij willen u zeer hartelijk bedanken voor uw
flexibiliteit, meedenken en nogmaals voor de fase waarop u thuis met uw kinderen aan de slag
bent geweest.
 

Fijn dat we vanaf 8 juni weer alle leerlingen op school hebben en we met elkaar onderwijs mogen
beleven. Ook al is het af en toe zoeken of een kind wel of niet naar school mag, volgens de
richtlijnen van het RIVM. Het ‘nieuwe normaal’ bestaat in mijn ogen niet en je moet zeker niet
normaal maken wat niet normaal is! Hopelijk lukt het ons allen om de ingezette herstellijn voort
te zetten, laten we uit de fase van het afstandsonderwijs de kansen benutten en samen verder
bouwen aan onze mooie Zandberg.
 

Op naar de laatste drie schoolweken met aansluitend een zonnige zomer.
Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

26 j uni                            Port f ol i omap groep 3  t/m 7  mee naar  hui s

Week 27                           10mi n( LOL)  gesprekken groep 3  t/m 7  v i a  beel dbel l en

2 j u l i                               Kenni smaki ng i n  de  mi ddag met  de  ni euwe groepsl eerkracht( en)

6+7 j u l i                           S l ot act i v i te i ten en f i l mmusi cal  Bl oos  groep 8  S j ors  en 8  I ngmar

8+9 jul i                               S lotact iv i te i ten en f i lmmusical  Bloos  groep 8  Kar ina/Peggy en 8  Anne

9 jul i                               Laatste  schooldag groep 1

10  ju l i                             Erehaag groep 8

10  j u l i                             E I NDE SCHOOLJAAR om 12. 00  UUR

20 august us                   St art  Courant  school j aar  2020 -  2021  ui t ,  met  opgenomen vervol gdraai boek

24 augustus                   Eerste  schooldag school jaar  2020 -  2021
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JAARPLANNING & VAKANTIEROOSTER 2020-2021

De jaarplanning 2020-2021 wordt gedeeld via de mail op de laatste schooldag. In
eerdere brieven hebben we het vakantierooster en de studiedagen opgenomen.
Het kan nooit kwaad deze nogmaals te herhalen:
 

Vakanties & Vrije dagen
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  
Goede vrijdag:                  vrijdag 2 april 2021 (studiedag team Zandberg)
2e Paasdag:                       maandag 5 april 2021
Koningsdag:                      dinsdag 27 april 2021
Meivakantie:                      3 mei t/m 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdag:                maandag 24 mei 2021  
Laatste schooldag:          vrijdag 23 juli 2021 
Zomervakantie’20-‘21:   maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021
 
Studiedagen
Dinsdag 6 oktober 2020
Woensdag 9 december 2020  
Vrijdag 18 december 2020 (dag vóór de kerstvakantie)
Maandag 1 februari 2021 
Donderdag 24 juni 2021 en vrijdag 25 juni 2021
 

TERUG NAAR BESTAANDE SCHOOLTIJDEN

Er wordt in deze fase door ouders veelvuldig aan ons gevraagd of het huidige
schooltijdenmodel bij de start van het nieuwe schooljaar wordt voortgezet. Zoals
in de brief van 3 juni jl. stond opgenomen, heeft de MR akkoord gegeven voor een
tijdelijke wijziging van schooltijden en wel tot het eind van dit schooljaar. Dit
betekent dat, zoals het nu te overzien is, we per 24 augustus de oorspronkelijke
schooltijden weer inzetten. De opbrengst is dat we allemaal hebben mogen
ervaren hoe een andere schooltijd werkt. De MR zal in de komende weken een
uitvraag bij teamleden en ouders uitzetten over de invulling van deze
coronafase. Fijn als u uw ervaring deelt met de MR : kbsdezandberg_MR@inos.nl

SMEREN TEGEN ZONNESTRALEN!

En dan is het lente en wordt het zomer!
Dit betekent dat de zon weer sterkere straling afgeeft dan in andere jaargetijden.
Geef thuis aandacht aan het insmeren, geef zonnebrand mee en vanzelfsprekend
mogen leerlingen elkaar helpen bij het insmeren. De leerkracht zal hier ook de
nodige aandacht aan schenken en samen staan we sterker tegen de felle zon.
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LVS TOETSEN

De afgelopen weken zijn we van het onderwijs op afstand naar het opstarten op school gegaan. Een nieuwe fase, waarbij we veel
waarde hechten aan extra aandacht voor het sociaal emotioneel welbevinden en het hervinden van ritme en stabiliteit. Iedereen
heeft dan ook hard gewerkt aan het bieden van een goede invulling van de herstart.
 

Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind natuurlijk anders geweest en iedereen houdt er ook rekening mee dat de resultaten
mogelijk anders zullen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was. Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en
daarmee het onderwijs goed te kunnen afstemmen, willen we graag een beeld vormen hoe de leerlingen zich de afgelopen
periode hebben ontwikkeld. Om deze reden zullen we aan het begin van het nieuwe schooljaar (week 35, 36, 37) een beginmeting
uitvoeren, dit door middel van de LVS toetsen (leerlingvolgsysteem toetsen). Het doel van deze toetsen is dat we zicht willen
krijgen op de ontwikkeling van elke leerling én willen weten welk aanbod momenteel passend is voor de komende periode. De
LVS toetsen dienen dan ook als een zinvol hulpmiddel om het onderwijs af te stemmen op de didactische behoeften die er nu na
de onderwijs-op-afstand-situatie zijn.

 
Wat is het verschil tussen een methodetoets en een LVS toets?
Het verschil met een methodegebonden toets is dat de LVS toetsen de algehele vaardigheid van een leerling toetst en niet alleen
de doelen die in de lessen van de afgelopen periode aan bod zijn geweest, zoals bij een methodetoets. De LVS toetsen geven een
beeld van de algehele vaardigheid en daarnaast kun je met deze toetsen achterhalen waar er mogelijke hiaten zitten. De
leerkracht kan dan goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen.

 
Waarom na de zomervakantie starten met de LVS toetsen?
We denken dat we na de vakantie een betrouwbaarder beeld krijgen dan wanneer we nu de LVS toetsen afnemen. Deze periode
willen we vooral gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas. 
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
 

PORTFOLIOMAP EN 10MIN-(LOL)GESPREKKEN GROEP 3 T/M 7

Zoals u heeft kunnen lezen, vinden de laatste gesprekken tussen u en de
groepsleerkracht plaats via beeldbellen. Bij het gesprek zijn in de groepen 5, 6 en 7
naast u, ook de leerlingen aanwezig. Uw kind zal de gevulde portfoliomap van
tevoren mee naar huis krijgen, zodat deze er tijdens het gesprek bij gehouden kan
worden. Zorg dat u op de afgesproken tijd (ontvangt u van de groepsleerkracht van
uw zoon/dochter) online bent.
 
* Als u als ouders apart van elkaar inbelt, deelt uw kind vooraf de inloggegevens zodat beide

ouders via het leerling account online zijn. Ook nu kan op de camera gedrukt worden zodra er

een pop-up verschijnt om deel te nemen aan het gesprek.

We werken in de mappen standaard van achteren naar voren. De nieuwe trotswerkjes komen

dus vóór de eerdere trotswerkjes, nieuwe doelenformulieren en nieuwe ParnasSys-

rapportages vóór de oude. De Parnassysrapportage kunt u ditmaal digitaal vinden en wordt

niet uitgedraaid voor in de map. U heeft voor deze fase het ‘werken tijdens corona-blad’ met

uw kind ingevuld. Hierbij treft u ook een brief die de groepsleerkracht voor uw kind heeft

geschreven. Ook zijn de sportfolio's in de portfoliomap opgenomen.
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NIEUWS EN OPROEP VAN DE OUDERRAAD

Net zoals voor iedereen is het schooljaar 2019 – 2020 ook voor de ouderraad een
heel bijzonder jaar geweest. Waar we normaal samen met leerkrachten & veel
ouders in de tweede helft van het jaar hard werken aan schoolreizen, sport-
activiteiten en mooie feesten ter afsluiting van het schooljaar, is dat nu even
anders. Toch hebben we op de achtergrond wel degelijk doorgewerkt en denken
we ook na over wat er volgend jaar (hopelijk) weer wel kan!
 
OPROEP!
In deze Zandberg Courant doen we een ouderwetse oproep aan jullie. De
ouderraad kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester vanaf
het nieuwe schooljaar. De penningmeester zorgt ervoor dat we de ouderbijdragen
die we van de ouders ontvangen, op een gecontroleerde manier terecht laten
komen bij de activiteitencommissies om er prachtige evenementen mee te
organiseren. De ouderraad vergadert 6 keer per jaar, waarvan één keer een
Algemene Leden Vergadering, waarin de financiën en begroting een belangrijk
thema zijn.
Heb je interesse en wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de
secretaris van de ouderraad via kbsdezandberg_or-secretaris@inos.nl.
Het komende jaar word je nog ondersteund door de huidige penningmeester!
 
Namens de ouderraad, alvast een fijne zomer!
Judith, Annemarie en Dirk

SCHOOLVERLATERS UIT GROEP 8

Dit schooljaar gaan er maar liefst 116 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten
om een start te maken in het voortgezet onderwijs. Ook dit jaar waaieren ze weer
uit over diverse scholen. We wensen ze veel plezier en succes toe op hun nieuwe
school. In de laatste schoolweek zullen we nog enkele aangepaste activiteiten
organiseren, met als slot de traditionele erehaag, maar nu op vrijdagochtend.
 
En waar gaan ze allemaal naar toe? 
 

OLV 23 leerlingen                                             Tessenderlandt 4 leerlingen
Christoffel 1 leerling                                        Stedelijk Gymnasium 7 leerlingen
Markenhage 4 leerlingen                               De Nassau 36 leerlingen
Graaf Engelbrecht 2 leerlingen                    De Rotonde 1 leerling
Newman College 12 leerlingen                    Michael College 2 leerlingen  
Scala 4 leerlingen                                             Orion Lyceum 2 leerlingen
Mencia Mendoza 15 leerlingen                     Prisma College (Prinsentuin) 2 leerlingen
Thorbecke Rotterdam 1 leerling
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CJG-ER PETER DEKKERS AAN HET WOORD

I.v.m. de richtlijnen rondom corona worden er momenteel op de scholen geen spreekuren
gedraaid vanuit het CJG. Voorheen hadden ouders/verzorgers de mogelijkheid om even
binnen te lopen om vragen te stellen, te sparren en/of een praatje te maken over het
opvoeden/opgroeien van je kind(eren). Ik kan me goed voorstellen dat je in deze bijzondere
periode misschien wel meer en/of andere vragen hebt dan voorheen. Via deze weg wil ik je
laten weten dat ik er nog steeds voor jullie ben. Je kunt mij benaderen per mail of telefoon
(bellen of appen). In uitzonderlijke gevallen kunnen we ook face-to-face afspreken. Mocht
het nu toch een drempel zijn om contact op te nemen? Op de website van het CJG kun je ook
veel antwoorden vinden op vragen rondom opvoeden/opgroeien. Denk hierbij aan wat is de
gemiddelde schermtijd voor mijn kind(eren), tips in grenzen stelen of consequent zijn,
informatie over belonen of straffen etc. De website en mijn gegevens staan hieronder
vermeld. 
 

BLIJF GEZOND.
 

Peter Dekkers, Wijk CJG-er Zuid Oost
 T 06-12918371 - peter.dekkers@cjgbreda.nl - www.cjgbreda.nl

ENGELS VOOR BENGELS

Voor de Engelse werkweek ‘Engels voor Bengels’ kan er weer worden ingeschreven. 
Deze leuke en leerzame week is speciaal voor leerlingen van de basisschool tussen de 4 en 11
jaar. We draaien dit schooljaar zelfs twee momenten:
13 t/m 17 december en 10 t/m 12 augustus.
Kijk voor meer informatie op www.engelsvoorbengels.nl

MET EEN KORRELTJE CORONA ZAND . . .

 

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

Inloop om 08.30 uur en ophalen om 14.30 uur vindt nog altijd plaats door één ouder/verzorger, ook al vinden opa en oma dit leuk!
Kort afscheid nemen en het tempo erin houden. Wat zijn onze jongste leerlingen toch stoer zo alleen naar binnen.
Om 08.30 uur gaat de schoolbel als signaal van de start van de school. Fijn dat er veel kinderen élke dag eerder binnen zijn. 
Zo leuk dat kinderen na schooltijd weer kunnen afspreken. Graag de afstemming anders regelen dan op het schoolplein.

 

Huh 'nieuwe normaal'?

Niet normaal maken wat niet normaal is, echter wel samen verantwoordelijkheid nemen!

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

