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Met een korreltje zand...

NU-METING LOVS EN RECTIFICATIE SCHOOLTIJDEN

Door de onderwijsinvulling van maart t/m eind schooljaar hebben wij gekozen om dit

schooljaar te starten met de afname van de Eind-toetsen uit het voorgaande leerjaar.

Zoals u in de Courant van juni heeft kunnen lezen is het doel van deze NU-meting énkel

en alleen bedoeld om verder zicht te krijgen op de ontwikkeling van elke leerling én van

daaruit de juiste keuze in het didactische aanbod te kunnen maken.

In diezelfde Courant heb ik een onjuiste woordkeuze gemaakt als het gaat om het

terugvallen op de bestaande schooltijden. Ik heb aangegeven dat de MR het besluit

genomen heeft, echter de MR heeft dit aan mij geadviseerd. Uiteindelijk heb ik in deze

dit advies overgenomen. Dus de besluitvorming heeft bij mij als directeur gelegen.

Namens het team van De Zandberg,

Hans Staps
directeur

BELANGRIJKE DATA

DI  29  sept ember          Kenni smaki ngsgesprek ( 1/2)  3  t /m 6  &  LOL- gesprek groepen 7

WO 30 sept ember        St art  Ki nderboekenweek

MA 5  okt ober                Dag van de l eraar!

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

MA 12  okt ober              St art voorl i cht i ng  Voortgezet  Onderwi j s  groep 8?  ( 16. 00u)  en groep 8?  ( 19. 00u)

WO 14  okt ober             Themadag groep 3  en 4

WO 14  okt ober             St art voorl i cht i ng  Voortgezet  Onderwi j s  groep 8?  ( 16. 00u)

19- 23  okt ober              Herf st vakant i e

MA 2  november            MR

Wo 4  okt ober               OR
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OPHALEN VAN LEERLINGEN 1/2 EN 3 VIA HET KERKLAANTJE

Af en toe is het goed als we afspraken even herhalen. Dit keer betreft dit de afspraken
die gelden bij het ophalen i.v.m. Covid-19 voor groep 1/2 en 3. Bij het ophalen, door
één persoon, van deze leerlingen om 12.00u en met name 15.30u verzoeken wij u in
de rij van de juiste pylon plaats te nemen én de 1,5m afstand tot elkaar te bewaren.
Bent u compleet dan verlaat u samen snel het schoolplein en regelt u eventuele
'afspreekplannen' elders. Leerlingen groep 3 mogen met hun ouder het schoolplein
ook verlaten via het historisch Zandberglaantje. Wij vragen ieder bij het wachten
achter de pylonnenlijn te blijven. De speeltoestellen blijven vrij! Ook wanneer
niemand fietst op het schoolplein houden we  een veiliger overzicht.
Het is fijn dat opa’s, oma’s, oppas etc. dit ook op de juiste wijze invullen.

VOORRANGSPROCEDURE TESTFASE ONDERWIJSMEDEWERKERS

Vanaf maandag 21 september geldt voor leerkrachten en medewerkers die cruciaal
zijn voor het onderwijs dat zij voorrang krijgen bij testen voor COVID-19 zodat zij zo
snel mogelijk bij een negatieve uitslag weer onderwijs kunnen verzorgen. In de
praktijk blijkt dat dit nog niet het beoogde effect heeft en leerkrachten soms
meerdere dagen geen les kunnen geven omdat zij zich in de testfase bevinden en/of
wachten op de uitslag.

GEWIJZIGDE BESLISBOOM RIVM 0 JAAR T/M GROEP 8

Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten

(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoorts-

klachten naar school.

Deze beslisboom (bijlage) - die opgesteld zijn door het RIVM, de brancheorganisaties

kinderopvang, de vereniging jeugdartsen en BOINK - geven duidelijk weer hoe wij als

school en u als ouder om moet gaan met leerlingen met klachten.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN & VERVOER - HERHALING

In alles geldt dat de locatie waar de leerlingen naar toe gaan veilig moet zijn.

Kortom; wij moeten alles kunnen afspreken met de te bezoeken locatie. 

Mocht er vervoer door ouders nodig zijn dan geldt van tevoren een

gezondheidscheck en mogen er géén volwassenen uit verschillende huishoudens

bij elkaar in de auto. Wij hanteren de richtlijn; één volwassenen per auto!

En verder;

- Volwassen begeleiders moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar gedurende

de gehele activiteit. Óók wanneer betreffende ouders elkaar privé ontmoeten;

- Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven geen afstand te houden tot

  volwassenen. Er is dus geen reden voor ouders om het kind thuis te houden.

  (tenzij het kind gezondheidsklachten heeft).
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INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN GROEP 1/2

Wilt u uw kind(eren) die in 2021 of 2022 vier jaar worden nu alvast inschrijven?
Begroten is vooruitzien! Deze gegevens hebben wij nodig om de juiste besluiten te
kunnen nemen in de te formeren groepen in schooljaar 2021-2022 en in deze fase
belangrijk voor de opmaak van de begroting 2021. Inschrijfformulieren zijn te
downloaden vanaf onze website (www.kbszandberg.nl) of per mail aan te vragen
via de administratie.

MEDIAWIJSHEID OP DE ZANDBERG; WEET WAT JE ZIET!

Wat is waar en niet waar in de media? Alles wat je ziet in de media is door iemand
met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen
beïnvloed, zoals kijkcijfers, maar ook door zijn eigen cultuur en wereldbeeld. Je
kan dingen op verschillende manieren laten zien in de media.
Denk daarbij ook aan reality tv. Maar wat is dan waar en wat is niet waar?
Hoe kan je als producent beïnvloeden hoe de ontvanger het bericht ziet?
Ben jij zelf ook niet een producent als je iets online zet?

Aan dit thema wordt deze maand in elke jaargroep aandacht besteed. We hopen
dat u thuis ook met uw kind in gesprek gaat en thuis en school elkaar hierdoor
versterken.

DE OUDERRAAD DRAAGT NIEUWE PENNINGSMEESTER VOOR

Het bestuur van de Ouderraad draagt Ruud Molenaar graag voor als nieuwe

penningmeester. Tijdens de volgende vergadering op 4 november wordt er

gestemd over zijn benoeming. Hij zal gedurende dit schooljaar nog ondersteund

worden door de huidige penningmeester.

In onderstaand stukje stelt Ruud zich voor:

Toen dit voorjaar de OR van De Zandberg kandidaten opriep om zich te melden

voor de functie van penningmeester, hoefde ik niet zo lang na te denken. Als ex-

bestuurder en financial in de ouderenzorg, leek het me verfrissend een deel van

mijn beschikbare tijd eens te verleggen naar een wat jongere doelgroep. Ik ben

de vader van Timo, die in jaargang 2020/2021 alweer groep 4 van De Zandberg 

doorloopt, -rent, -zingt, -vecht, -huilt, -bidt 😉, -lacht, -werkt, enzovoort. Als

opvolger van Dirk Teeuwen hoop ik een bescheiden bijdrage te leveren aan de

ontplooiing van kinderen én de vitaliteit van degenen die hen daarin

professioneel begeleiden. Ik vind dat zeker nu, met de Corona deining, beide

groepen wel wat extra aandacht en support van ouders c.q. begeleiders

verdienen. Iedereen een gezonde voortzetting van het schooljaar, met leuke

activiteiten en veel leerplezier toegewenst!

http://www.kbszandberg.nl/
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INFO VAN DE CJG-ER PETER DEKKERS

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanuit het CJG wil ik jullie laten weten dat er ondanks Corona nog steeds de

mogelijkheid is om vragen te stellen, te sparren en/of een praatje te maken over

het opvoeden/opgroeien van je kind(eren). Met inachtneming van de regels

kunnen we een telefonische afspraak maken, op kantoor of een huisbezoek. Ik

sluit aan bij wat voor jou als ouder haalbaar en prettig is. 

Ik ben er voor kleine en grote vragen. Vanuit jouw vraag kunnen we samen zoeken

naar oplossingen die voor jou en jouw situatie werken. Ik merk vaak dat alleen al

een gesprek met een “buitenstaander” ouders lucht kan geven en het gevoel dat

ze het goed doen als ouder en verder kunnen. Ik krijg vragen over bedtijden, de

hoogte van het zakgeld, wat kan ik wel/niet van mijn kind van 7 jaar verwachten,

hoe om te gaan met boosheid, scheiding. En telkens weer bemerk ik dat elke

ouder het beste voor heeft met zijn/haar kind. En vind ik het bijzonder dat ik over

zulke persoonlijke zaken met ouders mee mag denken.
 

Ook op de website van het CJG kun je antwoorden vinden op vragen rondom

opvoeden/opgroeien. Denk hierbij aan ‘wat is de gemiddelde schermtijd voor je

kind(eren)?’, ‘Hoe gaan we om met de scheiding?’, tips in grenzen stellen en/of

consequent zijn en informatie over belonen en/of straffen etc. 
 

Ik zou zeggen, mail of bel mij gerust als je vragen hebt.

Peter Dekkers 

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

Bij het wegbrengen graag in tempo doorlussen en beide kiss-and-walk zones gebruiken voor een laatste knuffel (of eerder).
Slechts één persoon de kinderen  brengen en ophalen, ook al zijn opa én oma nog zo trots op hun kleinkinderen.

Om 08.30u en 13.00u gaat de bel. Dan gaan alle leerlingen van het schoolplein direct naar binnen, ook groep 6-7-8.
Leerlingen die thuis  eten kunnen vanaf 13.00u weer naar binnen. Geef ze nog een boterham :-) zodat het niet al 12.55u wordt.

Bij het ophalen achter de pylonnenlijn blijven staan en uw lieve kinderen bij u houden.
Afspreken vooral blijven doen, echter  buiten het schoolplein de tijdafspraken maken en telefoonnummers uitwisselen.

Wanneer we te lang hetzelfde moeten invullen, zien we vaak dat we met die dingen makkelijker omgaan.
COVID-19 laat op ons schoolplein niet toe dat we zaken laten versloffen! #samendoen

Blijf gezond, blijf goed letten op uzelf en de ander !

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

INFO PETER DEKKERS

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Mobiele nummer: 06-12918371

Mail: peter.dekkers@cjgbreda.nl

 

Algemene nummer CJG:0800-4440003

www.cjgbreda.nl

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

