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De afgelopen weken hebben we genoten van alle activiteiten rondom het
Sinterklaasfeest. Complimenten voor de manier waarop de Sinterklaascommissie
een Coronaproof Sinterklaasfeest heeft georganiseerd, dankjewel hiervoor!
In de gangen bij de groepen 1-2 hebben we veel pietjes en Diewertjes Blok met blije
gezichtjes gezien. In de gymzaal hebben weer veel leerlingen het pietendiploma
behaald.
Een groepje leerlingen en een leerkracht hebben ook nog enthousiast meegewerkt
aan een opname voor het Sinterklaasjournaal over de ambtsketting van
burgemeester Paul Depla.
U kunt dit terugzien via de volgende link: https://youtu.be/44Uaox_wsPU
We naderen de kerstvakantie en dan zit de helft van het schooljaar er alweer bijna
op. Ook hier ligt een uitdaging voor de kerstcommissie, waarover verderop in de
courant meer informatie. We zijn trots op de manier waarop het schooljaar tot nu
toe is verlopen en we waarderen het dat iedereen rondom de Zandberg zich aan de
Corona afspraken houdt.
We willen u bij dezen alvast een fijne vakantie toewensen, al zal het een ander soort
vakantie worden dan andere jaren.
Jammer dat we niet samen met u in kerstsfeer kunnen afsluiten. Geniet van elkaar
en blijf vooral gezond!
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In de week van 2 november was er op De Zandberg extra
aandacht voor de manier waarop de kinderen naar school komen.
Zo was er aandacht om:
- zo ‘groen’ mogelijk naar school te komen (De Groene Voetstappen)
- zo opvallend mogelijk naar school te komen (fluoractie)
- op te vallen met verlichting op de fiets (fiets-controle, dit deden de
kinderen thuis m.b.v. een kaart waar je de fiets mee kon checken)
- de fiets goed te parkeren.
De week leverde mooie resultaten op. 90% van de leerlingen kwam in deze
week ‘groen’ naar school (zie diagram). Verder werden er foto’s gemaakt
waar duidelijk het effect van reflecterende kleding te zien was.
We streven ernaar om deze resultaten vast te houden en
waar mogelijk zelfs te verbeteren.

BELANGRIJKE DATA
WO 9 december Studiedag (alle leerlingen zijn
vrij!)
VR 18 december Leerlingen vrij
MA 21 december t/m VR 1 januari
Kerstvakantie
DI 12 januari Leerlingenraad
WO 13 januari Ouderraad
VR 15 januari Leerlingenraad/Directie
DI 19, DO 21, DI 26 januari
Adviesgesprekken groepen 8
VR 29 januari Zandberg Academie
tentoonstelling 2

KERSTVIERING
Wanneer de goedheiligman het land verlaat, staat het kerstfeest voor de deur.
Vanwege de covid-19 pandemie en de daarbij horende maatregelen kunnen
we dit jaar helaas geen kerstviering in de avond hebben op donderdag 17
december. Er zou te veel 'verkeer' zijn op en rondom school.
Om toch te zorgen voor een gezellig samenzijn voor onze leerlingen zullen we
op donderdagochtend 17 december starten met een gezamenlijk ontbijt in de
eigen klas. De leerlingen brengen hiervoor hun eigen eten en drinken mee (en
eventueel bord en beker).
De commissie zorgt voor een feestelijke aankleding.
Daarna zullen we kijken naar een kerstfilm over de geboorte van Jezus die we
met alle leerlingen samen hebben gemaakt. Elke klas heeft een scene
gekregen en de opgenomen scenes worden gemonteerd tot film.
Om half 4 worden de leerlingen feestelijk uitgezwaaid en kan de
vakantie beginnen.
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CLOSE READING
Wellicht heeft u thuis de term Close Reading al eens voorbij horen komen?!
In september zijn wij op de Zandberg namelijk gestart met de methodiek Close Reading voor
het Begrijpend Lezen in groep 1 t/m 8. Hierbij gaan de kinderen samen met de leerkracht aan
de slag met teksten en verhalen waarbij we steeds een beetje dieper gaan graven naar de
bedoelingen van de schrijver. We lezen hiervoor teksten en verhalen gedurende de week drie
keer. Ook gebruiken we hierbij teksten die aansluiten bij de thema's. Wij merken in de klas
dat de kinderen enthousiast reageren op het lezen en onderzoeken van de teksten! Op een
later moment in het schooljaar zullen wij u verder bijpraten over deze methodiek.

DE ZANDBERG TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Vanuit sommige ouders komt de vraag hoe de tussenschoolse opvang bij basisschool De Zandberg verloopt.
Op de drukste dagen blijven er zo’n 400 kinderen over tussen de middag, die we met een team van ongeveer 30 mensen
begeleiden. We willen we u graag voorstellen aan ons overblijf team. Samen met deze toppers zorgen we dat de
tussenschoolse opvang voor uw kind plezierig verloopt. Zoals u kunt zien hebben we een groot team dat bestaat uit zowel
vrijwilligers als ook pedagogisch medewerkers. Rian Verwijst is overblijf coördinator. Ze neemt deze taak tijdelijk over van
Chantal Pellegrino, zij geniet van haar zwangerschapsverlof. De locaties waar de kinderen lunchen zijn als volgt verdeeld: De
kleuters en groep 3 eten in een klaslokaal. Groep 4 t/m 8 genieten van hun lunch in gemeenschapshuis De Zandberg. We zien
dat kinderen lekkere maaltijden meekrijgen. Wil u er echter op blijven letten dat het lunchpakket van uw kind bestaat uit
gezonde producten? Snoep zien we liever niet, kinderen zien dat namelijk ook van elkaar en in sommige gevallen gaan ze
ermee onderhandelen. Mocht u vragen hebben over de tussenschoolse opvang, bijvoorbeeld over het aan- en afmelden
van uw kind in Flexkids, neem dan gerust contact met ons op via:
e-mail kbsdezandberg_overblijven@inos.nl.
Telefoonnummer 06-82100506. Dit telefoonnummer is alleen
bereikbaar tussen 11:30 en 13:15 uur, u kunt wel een voicemailbericht
achterlaten.
Namens het TSO team, Rian Verwijst

NIEUWS VANUIT DE MR
Vóór de zomervakantie heeft de oudergeleding van de MR (OMR) bij alle ouders een enquête afgenomen. De titel van deze
enquête was: “Enquête onderwijs in Corona tijd". In totaal hebben 230 ouders de vragenlijst ingevuld en de reacties waren
overwegend positief. Het gemiddelde cijfer dat aan De Zandberg is gegeven is een 8,2. Van de respondenten was 96% positief
over de aanpak van onderwijs door De Zandberg gedurende de (gedeeltelijke) sluiting in het voorjaar. We hebben positieve
feedback gekregen en een aantal verbeterpunten. Zaken die naar voren kwamen hadden te maken met bijvoorbeeld de
verdeling tussen online en offline onderwijs, de rol van de ouder en de rol van de leerkracht, het verschil van aanpak tussen de
scholen in Breda en ook tussen de groepen onderling. We hebben ook uitgevraagd wat waardevolle ontwikkelingen waren
tijdens Corona tijd en welke behouden zouden moeten worden voor het toekomstige onderwijs. Meer dan de helft van de
reacties op deze vragen betreft een relatie met schooltijden en de ervaringen hiermee. Het gaat hier o.a. over de begin- en
eindtijden, het aantal dagen op school, het rooster en het voordeel van lunchen op school (o.a. rust voor kinderen). In de
laatste paar MR vergaderingen zijn de resultaten van de enquête besproken. Belangrijk gespreksonderwerp waren schooltijden.
Vanwege het vertrek van Hans en de recente start van het nieuw aangetreden directiekoppel, hebben we besloten het
onderwerp de komende maanden, tijdelijk, te parkeren. Het streven is om dit schooljaar samen met de nieuwe directie te gaan
bepalen óf en zo ja hóe we e.e.a. aan willen vliegen. We houden jullie vanzelfsprekend via deze weg op de hoogte.
Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op via kbsdezandberg_mr@inos.nl
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PBS - POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT
Deze maand ligt de nadruk op
de gedragsverwachtingen tijdens
het gebruik van devices.

STUDERENDE BUREN
Beste bewoner van Zandberg,
Graag nodigen wij u uit voor een gesprek voor het onderzoek “Studerende Buren”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het
Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van Kences (Kenniscentrum Studentenhuisvesting).
Waar gaat het onderzoek over?
In dit onderzoek bekijken wij hoe studenten en niet-studenten met elkaar omgaan in de buurt. In het bijzonder kijken wij naar de
mate waarin studenten een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 10 steden, waaronder Breda.
Hoe ziet het onderzoek eruit?
In dit onderzoek bekijken wij hoe studenten in de media geportretteerd worden. Ook zetten wij een vragenlijst uit onder studenten.
Uiteraard mag de stem van wijkbewoners niet ontbreken in dit onderzoek. Daarom voeren wij ook gesprekken met
groepen wijkbewoners over hun ervaringen. Met wijkbewoners bedoelen wij ‘niet-studenten’.
Waar gaat het gesprek over?
We willen graag met u in gesprek over de wijk waar u woont: Zandberg. In uw wijk staat het studentencomplex aan de Generaal
Maczekstraat en Benedictinessenhof. Wij zijn benieuwd wat u merkt van de aanwezigheid van studenten in uw wijk. We horen graag
wat uw ervaringen zijn. Ook als u geen contact heeft met studenten of als u negatieve ervaringen heeft horen wij dit graag. Wij
nodigen u daarom uit om samen met een aantal andere bewoners (maximaal 8 deelnemers) met ons in gesprek te gaan. Het
gesprek duurt ongeveer 1 uur. Doet u mee?
Schrijf u dan in via dit formulier: https://datumprikker.nl/p9xk3dg3bhg7gun6. Het gesprek vindt plaats op 9 december, van 19.00
tot 20.15. Wij zullen u een aantal bespreekpunten toesturen, zodat u daar vast over kunt nadenken.
Door de omstandigheden rondom COVID-19 zal het gesprek digitaal plaatsvinden (via Microsoft Teams).
Met hartelijke groet, namens het onderzoeksteam van het Verwey-Jonker Instituut,
Marije Voorwinden Junior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut.
Kromme Nieuwegracht 6, 3512 HG Utrecht, www.verwey-jonker.nl, T: 06-13936436
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