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ONDERWERPEN

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

Absentiemeldingen via Parro

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afspraken i.v.m. versoepelingen
Coronamaatregelen

feit.

Nationaal Media Paspoort
Groene voetstappen
Invallers gevraagd
De Zandberg Academie

En dan is het zover! De verdere versoepelingen van de Coronamaatregelen zijn een
We zijn heel blij dat we u vorige week weer hebben kunnen begroeten tijdens de
informatieavonden op school. Wat goed om u allemaal weer te zien!
Heel plezierig was het om op school met de (nieuwe) leden van de MR en OR kennis
te maken.
Het is mooi dat we tijdens het thematisch werken de buitenwereld weer binnen
kunnen halen. Ook is het fijn dat we u bij alle activiteiten weer kunnen ontmoeten.
Dat hebben we zo gemist!
Een beetje spannend vinden we het nog wel. We willen voorzichtig zijn en daarom
voorlopig een aantal afspraken handhaven, maar natuurlijk ook stappen zetten.
Wij zien met grote trots hoe zelfstandig alle kinderen naar binnen gaan, zelf hun jas
ophangen, fruit in de bakken leggen en hoeveel rust dat geeft in de gangen. De

Extern nieuws

leerkrachten hebben tijd om alle kinderen persoonlijk te begroeten. Hierdoor is de
start in de groep veel rustiger en meer ontspannen, dit is een afspraak die we
voorlopig graag willen handhaven. Verdere aanpassingen leest u verderop in deze
courant.
We hopen dat we u de volgende keer op deze plaats een inkijkje kunnen geven in
het onderwijs op de Zandberg.

Marijke Cantrijn en Lisette Dirks
DIRECTIE
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ABSENTIEMELDINGEN VIA PARRO
Sinds deze week kunt u een absentiemelding doorgeven via Parro.
In de app Parro is er een nieuwe optie zichtbaar: ‘Absentie melden’. Hiermee kunt u uw kind
ziekmelden of een geplande afspraak (huisarts, tandarts, orthodontist etc.) doorgeven.
Let op: ziekmelden dient u per dag te doen.

AFSPRAKEN I.V.M. VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN
Vanzelfsprekend willen we het warme contact met u behouden.
Voor de ouders (van met name de jongste kleuters) creëren we de mogelijkheid om, naar behoefte, een enkele keer mee
naar binnen te gaan om iets moois te bekijken, een heel dringende vraag te stellen of een gebeurtenis te delen met de
leerkracht.
Voor een kleine mededeling blijft Parro een handig medium, iedere leerkracht heeft de chatfunctie aan staan.
De drie toegangsroutes blijven open en de kinderen gaan zelfstandig het schoolplein op.
Het poortje naar de kinderopvang mag weer worden gebruikt.
De 10-minuten- en LOL-gesprekken kunnen weer op school plaatsvinden. Wanneer u zich hierbij niet comfortabel voelt, dan
kunt u dit aangeven bij de leerkracht en zoeken we naar een passende oplossing.
Verder willen we u attenderen op de juiste inloop- en schooltijden:
8.35 uur: leerkrachten met surveillance dienst zijn buiten en de eerste zoemer gaat; kinderen mogen naar binnen.
8.40 uur: de tweede zoemer gaat; kinderen moeten naar binnen
8.45 uur : start schooldag.
13.05 uur: leerkrachten van dienst zijn buiten en de eerste zoemer gaat;
kinderen mogen naar binnen.
13.10 uur: de tweede zoemer gaat; kinderen moeten naar binnen
13.15 uur: start schoolmiddag.
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NATIONAAL MEDIA PASPOORT
Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij
online doen en om hen daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over
bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, over hun eigen gedrag online, maar ook over hoe zij reageren wanneer de media
hun emoties aanspreken.
We vinden het op De Zandberg belangrijk dat we onze leerlingen voorbereiden op een steeds meer gedigitaliseerde samenleving.
Ook dit schooljaar gaan we schoolbreed structureel aandacht besteden aan het mediawijs maken van de leerlingen. Zeven keer per
jaar staat er een thema centraal waaraan in de klas aandacht wordt besteed. Het thema staat vast, de invulling is aan de leerkracht.
Middels Dé Courant wordt u geïnformeerd over het thema dat die maand centraal staat. We hopen dat u hierdoor thuis ook met uw
kind in gesprek gaat waardoor thuis en school elkaar versterken.
Oktober - Thema 1 -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 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.

GROENE VOETSTAPPEN
We zijn er trots op dat we al een hele duurzame en verkeersveilige school zijn. Daarom doen we ook dit jaar de
verkeersactie ‘Groene Voetstappen’. De actie is dit jaar van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober. `
Het doel? Zoveel mogelijk leerlingen komen in die week lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school.
Dat is goed voor het milieu. En beter voor de verkeersveiligheid rondom onze school. Vindt u dat gevaarlijk?
Rijd dan eerst samen met uw kind naar school. Dan helpt u uw kind naar zelfstandig deelnemen aan het
verkeer. En hopelijk bevalt dat zo goed, dat uw kind vanaf dan altijd zo duurzaam naar school komt.
Feit: maar liefst 86% van onze leerlingen komt te voet of met de fiets naar school! Laten we dat zo houden, en
dan het liefst zoveel mogelijk te voet i.v.m. beperkte fietsparkeergelegenheid.
Of beter: laten we voor de 100% gaan. Veiliger! Duurzamer! En vaak sneller!
Dit jaar is er in Breda een goed doel gekoppeld aan de Groene Voetstappen.
Iedere leerling die te voet (step, skates, maar ook met de bus) of met de fiets naar school komt, spaart daarmee
één groene voetstap. Deze staat voor één ‘groene verplaatsing’, oftewel (gemiddeld) 1 km CO2 vrij naar school
komen. Alle scholen die meedoen kunnen samen fietsen verdienen voor kinderen die geen fiets hebben. De
gemeente zal ervoor zorgen dat die fietsen terecht komen bij gezinnen die niet eenvoudig een fiets kunnen
betalen voor hun kind.
Voor iedere 2500 groene voetstappen- groene verplaatsingen- stelt de gemeente één fiets beschikbaar.
Hiervoor worden de resultaten van alle scholen bij elkaar opgeteld. Medio oktober worden alle voetstappen
- virtueel- aan de wethouder aangeboden. Dit vindt plaats op KBS de Boomgaard
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INVALLERS GEVRAAGD
De laatste maanden zijn veel vacatures binnen het onderwijsveld ingevuld. Door de vrijgekomen extra gelden vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs hebben wij ook op onze school extra collega’s / collega’s extra kunnen benoemen.
Er staan echter binnen de stichting (en elders) nog veel vacatures open. Zeker ook binnen onze invalorganisatie Phoenix is
behoefte aan nieuwe collega’s.
De invalproblematiek zal het komend jaar weer groot zijn en de druk op de schoolteams hoog.
Tot op heden is het schoolteam in staat geweest om alle noodzakelijke inval intern op te lossen. Uiteraard zullen we onze uiterste
best doen om het primaire proces alle voorrang te geven en proberen te voorkomen dat groepen thuis moeten blijven. Maar wat
‘extra’ invalcollega’s zouden zeer gewenst zijn.
In dit kader willen we een zogenaamde schoolpool opzetten. Deze ‘invallerspool’ is alleen gerelateerd aan De Zandberg. We zijn
dus naarstig op zoek naar ouders die, uiteraard met de juiste bevoegdheden, op bepaalde dagen zouden kunnen helpen als
onderwijsgevende! Uiteraard mogen (gepensioneerde) opa’s, oma’s, tantes, ooms zich ook aanmelden.
Meld u aan via de mail: kbsdezandberg.directie@inos.nl. Graag horen we op welke dagen en in welke groepen u inzetbaar zou zijn.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Lisette of Marijke.

DE ZANDBERG ACADEMIE
Dit schooljaar brengen we vier momenten een menukaart uit met onderdelen voor leerlingen uit groepen 3 tot en met 8. Deze
onderdelen worden gekoppeld aan de verschillende intelligenties van Gardner: taalknap, denkknap, muziekknap, beweegknap,
natuurknap, beeldknap, samenknap en zelfknap. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om verschillende talenten te ontwikkelen.
Bij de Zandberg Academie is ruimte voor ieder kind en ieder talent.
De eerste drie periodes wordt een menukaart gemaakt voor de groep 4, groep 5/6 en groep 7/8. De laatste periode wordt een
menukaart vormgegeven voor groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7. Aan het eind van het schooljaar laten we de leerlingen uit
groep 3 kennismaken met het reilen en zeilen van de Zandberg Academie. Groep 8 geven we daarentegen meer tijd in de klas om
hun basisschoolperiode af te sluiten.
Leerlingen kunnen op www.dezandbergacademie.nl zien welke onderdelen voor hun leerjaar beschikbaar zijn. Een leerling uit
groep 4 meldt zich vervolgens bij de eigen leerkracht aan. Een leerling uit de groepen 5 tot en met 8 print het inschrijfformulier en
levert die voor de deadline in bij de eigen leerkracht. De leerkracht maakt een keuze welke leerlingen mogen deelnemen.
Doorgaans is er voor twee kinderen per onderdeel plaats.
De leerlingen dompelen zich voor een periode van ongeveer 8 weken onder in een onderdeel. Die wordt begeleid door collega’s
en eventueel ouders. Voorbeelden van onderdelen die afgelopen jaren zijn aangeboden: een stopmotion film maken, BMX-en
koken, haken, herbarium maken, freerunnen, salsa dansen, vissen, insectenhotel maken, boek schrijven, cyanotypie, cursus
EHBO, programmeren, toneelspelen en escaperoom maken. Wanneer ouders bij een onderdeel helpen, zal er altijd een leerkracht
aanwezig zijn. Vindt u het leuk om een onderdeel te begeleiden of om ons te helpen? Mail naar: patricia.debrouwer@inos.nl .
Ook wanneer u eerst meer informatie zou willen.
De insteek is dat een periode wordt afgesloten met een tentoonstelling. Ouders zijn welkom om naar het werk van hun kind te
kijken. Maar: niets is zeker in deze tijd.....
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JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR
Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat ook
het sportseizoen weer van start is gegaan.
Voor veel gezinnen is er geen financiële mogelijkheid om
hun kinderen aan sport of cultuur te laten deelnemen.
Gelukkig hebben we het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Door de coronacrisis zijn er meer gezinnen in de armoede
terecht gekomen, bijvoorbeeld als een eigen bedrijf failliet
is gegaan. Het probleem is dus groter dan we vaak denken,
ook in de wijken waar we het in eerste instantie niet van
verwachten.
Goed om bij iedereen het Jeugdfonds Sport en Cultuur
weer onder de aandacht te brengen!
In de bijlage die met deze Courant verstuurd wordt, staat
de flyer met meer informatie.

CHATIME
Hoe was uw vakantie en hebt u zin in het nieuwe schooljaar? ChaTime is er weer helemaal klaar voor om nieuws te maken
voor en door kinderen! Naast ons kindermagazine is er wekelijks nieuws te lezen op onze nieuwe website. Nieuws dat raakt,
nieuws dat lacht, maar zeker ook nieuws waar je van leert en natuurlijk bespreken onze reporters de meest bijzondere
onderwerpen. Op onze site kunt u nu alles lezen over kinderen met Autisme (als je hersenen kraken) en over het project Jouw
Kind Is Uniek.
ChaTime maakt niet alleen nieuws,
ChaTime is een middel om de wereld van kinderen
te vergroten, bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen
en assertiviteit. Chatime laat kinderen meedenken
en beslissingen nemen en zij worden bewust van
hun eigen talenten en capaciteiten.
Hebt u leuk nieuws van uw school, zijn er leerlingen
die het team van ChaTime willen versterken of
over uw school, wijk en buurt willen schrijven?
Dan zien wij het artikel met foto graag tegemoet
via redactie@chatime.nl
Lidia van Hooijdonk
Hoofdredacteur ChaTime News4kids

