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EEN MOOIE ZOMER!

Dank voor het vertrouwen dat u dagelijks aan ons geeft en voor de positieve reacties over de
wijze waarop wij als school ons werk invullen en door deze corona fase zijn gekomen. We gaan
ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen.

We sluiten met elkaar een bewogen schooljaar af. Het afgelopen schooljaar is gebleken dat wij
ook in moeilijke tijden op elkaar kunnen rekenen. Wij willen nogmaals onze grote dank
uitspreken voor de manier waarop u samen met ons hier de schouders onder heeft gezet.
Daarnaast hebben wij waardering voor uw begrip bij alle veranderingen en soms lastige keuzes
die deze periode van ons allemaal heeft gevraagd. Het team van De Zandberg heeft in alle fases
van dit niet te vergeten schooljaar met liefde, passie en plezier met jullie kinderen gewerkt. Er is
veel werk verzet!

Dank voor het vertrouwen dat u dagelijks aan ons geeft en voor de positieve reacties over de
wijze waarop wij als school ons werk invullen en door deze corona fase zijn gekomen. We gaan
ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen.
 
Op vrijdag 21 augustus ontvangt u informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar. In de
bijlage vindt u alvast de jaarplanning voor het komende schooljaar. Deze ontvangt u bij de start
van het nieuwe schooljaar ook op papier. 
 
De komende weken is er tijd om te ontspannen en hopelijk kan ieder, binnen de gestelde ruimte,
heerlijk genieten van de zomervakantie. Wij wensen u een mooie zomer toe!

Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR

BELANGRIJKE DATA

21 august us                    I nf ormat i e  br i ef  l ogi st i eke zaken ( aangaande covi d- 19)

24  august us                    Eerst e  school dag school j aar  2020- 2021

Wk35/36/37                   LOVS,  groep 4  t /m 8  ( verschoven i . v . m.  covi d- 19)

10  sept ember                 ONLI NE I NFO avond

24+29 september           Kennismakingsgesprek groep '0 '  en  groep 3  t/m 6

ONDERWERPEN

Belangrijke data

Kleine aanvullingen formatie 20-21

Gesprekken schooljaar 2020-2021

ONLINE info avond

VSO, NSO en TSO Kober

Mad Science zomerkampen

Met een korreltje ZOMERDIP zand...
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KLEINE AANVULLINGEN OP DE FORMATIE 2020-2021

Aan groep 1-2M is de letter L toegevoegd. Op vrijdag zal Lieve Snijders vanuit een
leerwerkplek zij-instroom deze dag gaan invullen. Lieve is ook op donderdag in de
groep, dan samen met Monique. Verder zal Janneke het zwangerschapsverlof van
Cora én de werkdagen in de groep van de herstellende Karlijn in groep 5CK gaan
invullen. Dit betekent dat Janneke bij de start volledig groep 5CK zal gaan
begeleiden. Het zwangerschapsverlof van Patricia zal op dinsdag en vrijdag ingevuld
gaan worden door een oude bekende Zandberger, Sandra van Oosterhout. Sandra
zal de Spiegelklas en De Zandberg Academie gaan invullen. Sjors parkeert even zijn
ouderschapsverlof en is op maandag zelf in de groep.

GESPREKKEN SCHOOLJAAR 2020-2021

KENNISMAKINGSGESPREK
DATA: 24 en 29 september 2020
Groep 1, gestart in februari 2020 of later: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek
Groep 3 t/m 6: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek
Groep 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht
Eerste gespreksmoment groep 1-2-ers is normaal gesproken het huisbezoek

DATA: 12 en 17 november 2020
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Aandacht voor het voorlopig
advies zoals gegeven in groep 7.

TWEEDE GESPREKSMOMENT
DATA: 12 en 17 november 2020
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek

DATA: 19, 21 en 26 januari 2021
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht
Bij groep 8 zal tijdens dit gesprek ook het schooladvies voor het VO worden gegeven.

DATA: 4 en 9 februari 2021 (einde schooldag groep 6 t/m 7 is 12.00u)
Groep 3 t/m 5: leerkracht-ouder gesprek.
Kort voorafgaand aan deze gesprekken voert de leerkracht ook met de leerling
individueel gesprekken om zo de doelen met u verder te kunnen bespreken.
Groep 6 t/m 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht

DERDE GESPREKSMOMENT
Derde gespreksmoment
DATA: 15 en 20 april 2021
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek

DATA: 8 en 13 juli 2021 (einde schooldag groep 4 t/m 7 is 12.00u)
Groep 3: leerkracht-ouder gesprek.
Groep 4 t/m 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Bij groep 7 zal tijdens dit
gesprek ook het voorlopig schooladvies voor het VO worden gegeven.
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VSO, NSO EN TSO KINDEROPVANG KOBER

Zoals in de vorige Courant stond opgenomen en in de mail van 3 juli, gaan wij in het nieuwe
schooljaar terug naar de oorspronkelijke schooltijden. Dit betekent dat u zelf, indien van
toepassing, met Kober contact op moet nemen voor aanmelding TSO (lunchtijd). Daarnaast
met Kober of een andere kinderopvangorganisatie aangaande de voor- en/of naschoolse
opvang.

MAD SCIENCE ZOMERKAMPEN

voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
4 dagen van 09.00 tot 16.00 uur

Geef je kind deze zomer op voor een avontuur.  Wat dacht je van raketten lanceren,
slijm maken en werken aan de coolste gadgets. Je kind krijgt een super te gek gave
én educatieve kampweek.  Waar wacht je op? Schrijf snel in! 

Kijk op https://kamp.mad-science.nl

MET EEN KORRELTJE "ZOMERDIP" ZAND . . .
Stop vooral zelf niet met lezen!

Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Kinderboeken mee!

Lezen is overal
Vertier op de achterbank

ELKE DAG VALT IETS TE VIEREN ÉN TE LEZEN!

INFO AVOND ONLINE START SCHOOLJAAR 

Op donderdag 10 september 2020 zal komend schooljaar
de INFO avond via beeldbellen plaats gaan vinden.
Groep 1 t/m 4 start om 19.00 uur en aansluitend groep 5 t/m 8 om 19.45 uur.
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u in het nieuwe schooljaar.
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https://www.facebook.com/dezandberg/
https://kamp.mad-science.nl/
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