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EEN MOOIE ZOMER...!

Aanstaande maandag mogen we weer beginnen......
Met het team zijn we gisteren met veel plezier, energie en enthousiasme het schooljaar gestart. We hebben er weer zin in! 
Het corona virus beweegt zich nog altijd om ons heen. Daarom informeren wij u als school over de invulling van de komende
weken. Een aantal zaken zullen weer worden ingevuld zoals vóór de scholensluiting in maart. Het onderwijsaanbod zal op
alle vlakken weer worden aangeboden, mits we voldoende personele capaciteit hebben. In dit document beperken we ons
tot de zaken die nog altijd anders zijn. Echter eerst vragen wij u om de informatiebrief van INOS door te nemen.
 
We vragen allemaal om uw verantwoordelijkheid te nemen en te houden aan de richtlijnen van het RIVM, dit in het belang van
de gezondheid van eenieder. Het ventilatiesysteem van De Zandberg is op orde, er blijft voldoende aandacht voor de
schoonmaak van het gebouw, trakteren is nog altijd in fabrieksmatig voorverpakte traktaties en we vragen u het
luizenpluizen thuis in te vullen. Daarnaast willen we u verzoeken om uw kind géén onnodige spullen van thuis mee naar
school te laten nemen. In de groepen 4 t/m 8 zullen we het schooljaar starten met de eindtoetsing CITO uit het voorgaande
leerjaar. De normering van deze toetsen is aangepast aan het moment van afname. We gebruiken de resultaten om ons
onderwijs hierop aan te laten sluiten.
 
Wij wensen u en uw kinderen een mooi schooljaar toe. Een jaar waarin in een geborgen omgeving, het onderwijs zelfbewust
mogen beleven. Waarin ze nieuwsgierig zijn en geprikkeld worden en uitdagingen aangaan. Wij zijn blij dat de kinderen dit
samen met ons als team doen. De inzet is dat ieder kind weer verder komt in zijn eigen groei en dat de kinderen met plezier
naar school komen. En hier zullen we als team De Zandberg elke dag ontzettend ons best voor doen. We gaan ervan uit dat
wij ook komend schooljaar weer op ieders steun en betrokkenheid kunnen rekenen.

Blijf gezond, zorg voor de ander en let goed op uzelf.

Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps 
DIRECTEUR
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BELANGRIJKE DATA

MA 24 august us            1e  school dag

1e school week            THUI S l u i zencont rol e

DO 3  sept ember           I nf oavond ( ni euwe)  cont act ouders  &  Al gemene l edenvergader i ng OR

DO 10  sept ember         I nf ormati eavond DI GI TAAL groep 1  t/m 4  ( 19. 00- 19. 30)  &  groep 5  t /m 8  ( 19. 45- 20. 15)

VR 11  sept ember          Verki ez i ngen l eer l i ngenraad

MA 14  sept ember         Vergader i ng MR 1

DO 24 sept ember         Kenni smaki ngsgesprek gesprek 3  t /m 6  &  LOL- gesprek groepen 7

DI  6  okt ober                 St udi edag,  l eer l i ngen vr i j

Meet & Greet vanaf 08.30 uur!

Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein staan. 
De groepen 1/2 op het kleuterplein, op het deel rond de tafeltennistafel / pannaveld, 
de groepen 3, 4 en 5 en op het achterplein de groepen 6, 7 en 8. 
De inloop is qua organisatie hetzelfde als vóór de zomervakantie. Zie hiervoor verder
de informatie in het draaiboek. Helaas zijn ouders niet welkom op het schoolplein!
We vragen u dringend om uw kind(eren) door slechts één ouder naar school te laten
brengen. Om 08.45 uur, of mogelijk eerder als de klas compleet is, zullen de leerlingen
met hun leerkracht naar binnen gaan.

INGANG TOT HET SCHOOLGEBOUW

De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2.
De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5.
De 3e ingang, zijkant schoolgebouw, is de ingang voor de groepen 6, 7 en 8.
De school gaat in de ochtend open om 08.30u en in de middag openen wij onze
deuren om 13.00u. Zie hiervoor verder het draaiboek corona maatregelen.

VERKEER & VEILIGHEID

Voor een dagelijkse goede verkeersveiligheid hebben we iedereen nodig. Als ieder
zich houdt aan de verkeersregels en daarnaast met een dosis fatsoenlijk gedrag
komen we een heel eind. Deze zinnen zouden eigenlijk voldoende moeten zijn...

Dus kom te voet naar school. Woont u wat verder (buiten de bekende wooncirkel) en
komt u met de fiets, wandel vanaf de beide ingangen met de fiets aan de hand het
plein op. De ingangen moeten vrij blijven voor een gemakkelijke doorstroom én voor
een vrije doorgang bij eventuele calamiteiten. Mogelijk moet u besluiten met de
auto naar school te komen. Plaats uw auto dan verder weg van de school – OOK BIJ
SLECHT WEER! – in de parkeervakken en wees de buurtbewoners niet tot last. 

Wij vragen ieder die te voet naar school kan komen, dit te doen.



2 1  a u g u s t u s  2 0 2 0    J a a r g a n g  5  –  N u m m e r  1

INFORMATIEAVOND DONDERDAG 10 SEPTEMBER

Donderdag 10 september 2020
INFORMATIEAVOND KBS De Zandberg
SHIFT 19.00 – 19.30u - groepen 1/2, 3 en 4 
SHIFT 19.45 – 20.15u - groep 5, 6, 7 en 8

Zoals eerder gecommuniceerd vindt op donderdag 10 september 
de informatieavond plaats. In verband met corona zal dit digitaal via MEET
plaatsvinden. Verdere informatie ontvangt u hierover via de leerkrachten.

Tijdens dit contactmoment maakt u kennis met de juf of meneer, zullen er
algemene ‘klassenzaken’ aangereikt worden, vertellen we iets over de
ouderportal en Parro en is er tijd voor de contactouders.

In de laatste Courant heeft u de informatie kunnen lezen over de invulling van de
verschillende (LOL)-gesprekken tussen school, kind en ouders. Wij vragen u deze
nogmaals goed door te nemen.

GESPREKKEN SCHOOL, KIND EN OUDERS

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 24 september en dinsdag 29
september. Er is dan een kennismakingsgesprek leerkracht-ouders voor de groepen 3
t/m 6 en nieuwe leerlingen groep 1-2. Groep 7 heeft hun eerste LOL gesprek.
Deze gesprekken vinden op school plaats. Er zal logistiek bekeken worden hoe we dit
gaan inrichten.

Voor de overige leerlingen groep 1-2 en groep 8 vinden de gesprekken op een
later moment plaats.

Mocht een gesprek eerder nodig zijn, dan proberen we deze zoveel als mogelijk
digitaal te laten plaatsvinden. In alle andere gevallen wordt er altijd eerst een
afspraak gemaakt met de leerkracht.

JAARPLANNING EN SPORT- & MUZIEKROOSTER

In de bijlage treft u de jaarplanning 2020 – 2021 nogmaals aan en daarnaast 
het sport- en muziekrooster. De groepen 5 hebben het eerste half jaar muziek. 
Op de helft van het schooljaar starten de groepen 3 met muziekles. 

DAG KLASBORD EN HALLO PARRO

Wij nemen als school afscheid van het communicatiemiddel Klasbord. En we
gaan werken met Parro, een onderdeel van ParnasSys. Verdere informatie
hierover ontvangt u in de komende weken en tijdens de informatieavond.
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DE GOUDEN WEKEN

De eerste weken van een schooljaar zijn belangrijk voor een groep. 
Een goede sfeer is prettig voor leerlingen, leerkrachten én ouders. In de weken
na de zomervakantie geven wij daarom extra aandacht aan positieve
groepsvorming en oudercontact. Deze weken worden ook wel de Gouden
Weken genoemd. Tijdens de Gouden Weken worden er klassikaal positieve
groepsregels geformuleerd. Daarnaast worden er dagelijks “energizers” gedaan
en is er aandacht voor coöperatief leren, waarbij samenwerken centraal staat.
Zo zorgen we met zijn allen voor een positieve en fijne start van het nieuwe
schooljaar!

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

NOODNUMMERS IN PARNASSYS

We krijgen regelmatig het verzoek om bij de leerlinggegevens in ParnasSys
bij ‘noodnummers’ de telefoonnummers van de ouders op te nemen.
Dit is niet de bedoeling van het veld ‘noodnummers’. In alle voorkomende
situaties zullen wij altijdeerst de ouders proberen te bereiken, wiens
telefoonnummers op een andere plaats in ParnasSys staan. De noodnummers
zijn echt alleen bedoeld voor als we hen onverhoopt niet kunnen bereiken.
Hierbij kun je dus denken aan opa, oma, oom, tante, vrienden, oppas, buren etc.
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"ALLES BEHALVE MET EEN KORRELTJE ZAND"
NEEM VERANTWOORDELIJKHEID RICHTING UZELF, UW KIND(EREN) ÉN DE SCHOOL

1,5M AFSTAND

BLIJF GEZOND

ZORG VOOR DE ANDER
LET GOED OP UZELF

#ELKEDAGVALTIETSTEVIEREN

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

