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ÉLKE DAG VALT IETS TE VIEREN

Mijn vijf mooie werkjaren op De Zandberg zijn bijna voorbij!
 

Dé Zandberg, een fantastische basisschool waar dagelijks een groep fijne leerlingen

rondlopen die veel vrolijkheid uitstralen. Ik heb genoten van betrokken ouders die hun

kinderen graag naar onze school zien gaan. Koester het team van De Zandberg. De

school mag trots zijn op zo’n groep vakmensen die er zo toe doen, hart voor de

leerlingen heeft en samen een positieve vibe uitstralen. 

Blijf samen tot grootse dingen in staat. Blijf de school zien als ontdekkings- en

ontmoetingsplaats voor de toekomst van onze jonge kinderen. Laat ze eigenaar worden,

eigenaar zijn, van hun eigen leren, leven en groei. En blijf hen uitdagen en laat ze het

onderwijs elke dag, vanuit positivisme, zelfbewust beleven. Samen je eigen weg! 
 

Bedankt lieve mensen, voor het dagelijks vertrouwen, de ontvangen feedback en de

gekregen uitdagingen. Het is de vraag of en hoe wij elkaar blijven ontmoeten. Elkaar

ontmoeten ben ik een makkelijke denker in. Het leven loopt zoals het loopt en vul het

met de dingen zoals jij wil vullen. En of je de ander dan blijft ontmoeten, daar ben je zelf

bij. En ontmoet je elkaar minder of zelfs niet meer, dan zie het altijd positief en ben

tevreden dat je de ander bent tegengekomen.

Geniet intens van de dingen die goed gaan, en vier deze…….

Werk hard aan de zaken die beter kunnen en lukt het, vier deze dan ook…….

Want vanzelfsprekend eindig ik met de woorden : ‘Élke dag valt iets te vieren’!

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

Hans Staps
directeur
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PBS - POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT

We maken gedragsverwachtingen bekend en zichtbaar;

We geven onderwijs in goed gedrag;

We houden toezicht en geven feedback op gedrag. 

Zoals u wellicht zult weten, werken wij op De Zandberg aan goed gedrag via

Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS):  

1.

2.

3.

Dit alles vanuit de drie basiswaarden: 

Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Respect 
 

We maken met heel veel leerlingen, personeel en ouders gebruik van één gebouw

en daarom is het goed de afspraken die gelden regelmatig onder de aandacht te

brengen.   
 

Als werkgroep PBS willen we elke maand een situatie uitlichten en de gemaakte

afspraken ook delen met u als ouders. In de klassen krijgt het uitgelichte item

extra aandacht en worden de afspraken en regels besproken. De school en Kober

werken hierbij samen. Vraag er eens naar bij uw kind(eren). 
 

Deze maand ligt de nadruk op de gedragsverwachtingen tijdens het trap en-

ganggebruik. Zie hieronder de poster:

HERHALING : 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 aangaande een mogelijke instroomgroep 1 vanaf februari 2021 en
het aantal te formeren groepen in schooljaar 2021-2022.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden vanaf onze website (www.kbszandberg.nl)
of per mail aan te vragen via de administratie.

http://www.kbszandberg.nl/
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GROEP 1/2 EN 3

Voor de kinderen van de groepen 1/2 en 3 wordt een cursus ontwikkeld, aangepast op

de leeftijd. Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap &

techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren,

analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en

later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om

thuis verder te leren en experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op

school.

Data van de cursus op de zes opeenvolgende donderdagen tussen kerst en carnaval: 

7-1-2021 / 14-1-2021 / 21-1-2021 / 28-1-2021 / 4-2-2021 / 11-2-2021
 

Starttijd: 15.45 uur (lessen duren 60 minuten)

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl

Kosten: € 72,50 per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

GROEP 4 T/M 8, IN HET TEKEN VAN RUIMTE EN CHEMIE

Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op zoek naar de

geheime slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept. Ontdek de geheimen van de

chemie. Leer over chemische reacties en hoe je deze reacties kan versnellen! We laten

oud geld blinken en blazen ballonnen op zonder lucht!

De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme

zonnestelsel. Je ontdekt de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet

het leven van een ster op een rijtje. Lichtgevende en gloeiende voorwerpen,

vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf, UV-licht, het komt allemaal aan bod!

leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die

lucht op ons uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je

op Mars kunnen overleven? 
 

Data van de cursus op de zes opeenvolgende donderdagen tussen herfst en kerst:

29-10-2020 / 5-11-2020 / 12-11-2020 / 19-11-2020 / 26-11-2020 / 3-12-2020

Starttijd: 15.45 uur (lessen duren 60 minuten)

Inschrijven kan via : www.inschrijven.mad-science.nl

Kosten: € 72,50 per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

EXPERIMENTEREN MET GEKKE PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De

Zandberg, waar de kinderen van groep 1/2 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.

De aftrap was een spectaculaire science show op 2 en 5 oktober 2020.

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten

en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en

stimuleren een onderzoekende leerhouding.  
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U HEEFT EEN VRAAG OVER OPVOEDEN OF OPGROEIEN?

Hiervoor kunt u terecht bij het CJG Breda. Hoe groot of hoe klein uw vraag ook is,

samen zoeken we naar oplossingen die voor u en in uw situatie werken. We

kunnen u tips en informatie geven. Of we bieden u tijdelijk ondersteuning. Aan

iedere school is een Wijk CJG-er gekoppeld die u kan helpen. Hij of zij kan u

ondersteunen om uw vraag zo helder mogelijk te maken en u doorverwijzen naar

het CJG-Team in uw wijk. Als het nodig is, brengt het CJG u in contact met de

jeugdregisseur van de gemeente Breda die kan doorverwijzen naar passendere

zorg. Samen voorkomen we dat kleine vragen grote problemen worden.

Lees meer over ons op: www.cjgbreda.nl

MET EEN KORRELTJE ZAND . . .

Geniet intens van de dingen die goed gaan, en vier deze…….

Werk hard aan de zaken die beter kunnen en lukt het, vier deze dan ook…….

‘Élke dag valt iets te vieren’!

Blijf gezond,

Zorg voor de ander,

Let op uzelf!

BELANGRIJKE DATA

19-23 oktober              Herfstvakant ie

MA 2  november            MR

WO 4  november           OR

DO 12  november          10-min gesprekken groep 1-2  en kennismakingsgesprekken groep 8  

DI  17  november           10-min gesprekken groep 1-2  en kennismakingsgesprekken groep 8

MA 23 november          Start  Zandberg  Academie per iode 2
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http://www.kindertypecursus.nl/
https://www.facebook.com/dezandberg/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

