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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

We hebben weer een paar bijzondere weken achter de rug. We rollen van de ene
nieuwe ervaring in de andere. Na een frisse en fruitige herstart hebben we helaas een
aantal groepen in quarantaine gehad. Gelukkig valt het totaal aantal Covid-19
besmettingen mee. Tot nu toe zijn er een tiental kinderen en één collega in isolatie
thuis geweest. We volgen bij een gemelde besmetting altijd de richtlijnen van de GGD
en INOS op. Daar hoort bij dat we de quarantaine altijd een dag ruimer nemen om er
zeker van te zijn dat alle testuitslagen binnen zijn en we een groep niet opnieuw weer
naar huis hoeven sturen.
Het vraagt veel van uw en onze veerkracht en daar is ook INOS zich terdege van
bewust. We hopen dat de tekst op het groeikaartje dat u heeft ontvangen, dat
duidelijk heeft gemaakt.
Maar gelukkig hebben we een paar spannende en ontspannende activiteiten in het
vooruitzicht! Terwijl de groepen 8 op 22 april de digitale eindtoets maken, doen de
groepen 7 hebben hun theoretisch verkeersexamen. De groepen 8 laten op 23 april
zien hoe goed zij weten hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen tijdens een
praktisch verkeersexamen. 

Juf Lynn, juf Sanne en juf Jessica hebben een fantastische dag met Koningsspelen georganiseerd, met een aantal extra activiteiten
zoals een schoolplein vol springkussens. Dit laatste is mogelijk gemaakt door inspanningen van de kinderen uit de leerlingenraad.
Zij hebben van de OR een budget gekregen met de opdracht daarvan iets leuks te doen voor alle kinderen. En dat is gelukt! Omdat
de schoolreis voor de groepen 6 en 7 nog niet door kan gaan, nemen zij ook deel aan de Koningsspelen. Het belooft een toffe dag te
worden op 26 april. Verderop in deze courant leest u hier meer over. Let vooral op de aangepaste schooltijd voor die dag! 
Als u samen de koningsspelen dans wilt oefenen: https://www.youtube.com/watch?v=HZHtIYQBECo&t=7s   

En dan naderen we de meivakantie waarin er hopelijk weer wat meer mogelijk is.

Lisette Dirks & Marijke Cantrijn
Directie

https://www.youtube.com/watch?v=HZHtIYQBECo&t=7s
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POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT (PBS) - KANJERTRAINING

Elk jaar besteden de leerkrachten aandacht aan de Kanjertraining. De methode is
bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief). De Kanjertraining beoogt in zijn aanpak om het gedrag bespreekbaar te
maken en handvatten aan te reiken om gedragsverandering tot stand te brengen;
“Hoe gaan we met elkaar om?” Op deze wijze proberen wij gestructureerd
aandacht te besteden aan de sociale vaardigheden van alle kinderen. Dit doen we
op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het Kanjerverhaal voor te lezen, de
oefeningen uit te voeren en/of de gedragsregels te bespreken in de groep.  

NATIONAAL MEDIA PASPOORT

April - Thema 4 - Houd de klok in de gaten

Hoeveel tijd besteed je aan online en offline spelen? Internet, gamen en media zijn
natuurlijk hartstikke leuk, maar houd wel de klok een beetje in de gaten, want er is nog
meer in de wereld. Blijf ook spelen met je broers en zussen, vrienden en vriendinnen en
sporten is ook gezellig en gezond. Hoe kan je erachter komen of je teveel tijd achter een
beeldscherm doorbrengt? Doe eens een experiment en blijf eens een tijd offline. Hoe voel
je je dan? Hoe afhankelijk ben je geworden van internet of je mobiel? Wat vind je
daarvan?
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 ZANDBERG ACADEMIE

Toen de tweede lockdown werd aangekondigd waren we bezig met de tweede periode van
de Zandberg Academie. Zodra de kinderen weer naar school kwamen hebben we de
menukaarten weer gestart. Normaal gesproken sluiten we een periode bij de Zandberg
Academie af met een tentoonstelling. Ouders worden dan uitgenodigd om te zien wat de
kinderen de afgelopen periode hebben gedaan. Helaas is dat nu niet mogelijk. Toch willen
de kinderen graag laten zien wat ze hebben geleerd en daarom nodigen we ouders uit voor
een digitale tentoonstelling. Vrijdag 16 april kunnen ouders inloggen (via het
schoolaccount van hun kind) via Google Meet. De inlogcode kunt u vinden in de uitnodiging
die uw kind heeft gekregen. Op die uitnodiging staat ook op welk tijdstip de digitale
rondleiding voor u begint. Anders dan normaal, maar de kinderen vinden het leuk als u
toch een kijkje komt nemen. 

KONINGSSPELEN

De Koningsspelen zullen voor alle groepen plaatsvinden op maandag 26
april van 08.45 tot 14.30.  De kinderen lunchen op school. Het is de
bedoeling dat alle kinderen de lunch zelf meebrengen. 
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BELANGRIJKE DATA

DO 15  +  DI  20  apr i l            10  mi nuten gesprekken groepen 1/2

VR 16  apr i l                          A f s l ui t i ng  Zandberg  Academi e per i ode 3

DO 22 apr i l                        AMN Ei ndt oets  groepen 8  +  theoret i sch verkeersexamen groepen 7              

VR  23  apr i l                         Vergader i ng l eer l i ngenraad met  di rect i e  +  prakt i sch verkeersexamen groepen 8

MA 26  apr i l                            Koni ngsspel en groepen 1  t /m 8

DI  27  apr i l                          Koningsdag

WO 28 apr i l                        Vergader i ng ouderraad ( OR)

Week 18  +  19                      Mei vakant i e

MA 17  mei                           Vergader ing Medezeggenschapsraad (MR)

WO 19  mei                          Ber icht  van aanname VO

MA 24 mei                           2e  Pi nksterdag 

THEMA GOUDEN TIJDEN
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGEN

 schone kleding (onder- en bovenkleding)
 schoenen (aan elkaar gebonden)
 huishoudtextiel (lakens, handdoeken)
 accessoires (handtassen, riemen etc.)

We hebben van een student de vraag gekregen om mee te werken aan
zijn afstudeerproject i.h.k.v. duurzaamheid, en dit doen we graag. 
Van maandag 24 t/m donderdag 27 mei organiseren we een
kledinginzameling in samenwerking met Second Life Textile. In deze
week kunt u (oude) kleding inleveren op school.
Second Life Textile is een kledinginzamelaar die uw kleding en
schoenen een tweede leven geeft in ontwikkelingslanden. 
Mocht u deze maand de kledingkasten gaan opruimen, hopen wij dat u
uw oude kleding / textiel nog even in zakken wil bewaren. U kunt hierbij
denken aan:

Let op dat de kleding nog heel is! 
De Zandberg ontvangt hiervoor een mooie vergoeding: de
leerlingenraad gaat zich buigen over het goede doel waaraan we de
opbrengst schenken. 
 
Alvast dank voor uw hulp!
 

KLEDINGINZAMELING 
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Resultaten tevredenheidsonderzoek
leerlingen KBS De Zandberg 

Eind maart is in de groepen 6, 7 en 8
een tevredenheidsonderzoek
‘welbevinden op KBS De Zandberg’
afgenomen. Dit wordt landelijk
uitgezet op alle bassischolen in
Nederland en is terug te vinden op
www.scholenopdekaart.nl . 
Op deze site kunt u overigens meer
schoolzaken terugvinden en
vergelijken.  
De vragenlijst is door 239 leerlingen
(86,5%) ingevuld en met een eindscore
van 8,4 mogen we tevreden zijn over
de opbrengst. Hiernaast vindt u de sub
cijfers op de gestelde vragen. Ook kunt
u de cijfers van voorgaande jaren zien. 

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

