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ONDERWERPEN

KLAAR VOOR DE START!

Meet & greet maandag 5

Wat hebben we qua weer tot nu toe een mooie zomer achter de rug. We hopen dat u

september

allemaal heeft genoten van de vakantie. Gisteren zijn we met veel plezier en enthousiasme
het schooljaar begonnen met een kick off, het voorbereiden van de lessen en het verder

Toegang tot het
schoolgebouw

inrichten van de lokalen. Daarna zijn de wegen rondom Raamsdonksveer onveilig gemaakt
tijdens een TukTuk avontuur en zijn we geëindigd met een gezellige barbecue. We zijn klaar
voor de start en kijken ernaar uit om alle kinderen maandag te ontvangen.
Na twee turbulente Corona jaren hopen we een rustig schooljaar tegemoet te gaan. Een

Verkeer & veiligheid
Belangrijke data

jaar waarin wat ons betreft de focus ligt op het nieuwe koersplan en de doelen die in ons
jaarplan zijn opgenomen. Hierover zullen we u gedurende het schooljaar verder
informeren.
Wij wensen jullie een mooi schooljaar toe waarin er op alle gebieden geleerd wordt en
iedereen met veel plezier naar school komt.

Jaarplanning 2022-2023 &
sport- en muziekrooster

We hopen dat wij ook komend schooljaar
weer op ieders steun en betrokkenheid
kunnen rekenen.

Informatieavonden

Namens het team van De Zandberg,

Gesprekken school, kind

Lisette Dirks

en ouders
De gouden weken
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MEET & GREET VANAF 08.30!
Maandag zullen wij als team om 08.30 uur buiten op het schoolplein de kinderen
opwachten. De groepen 1/2 op het kleuterplein, de groepen 3 rondom de zandbak, op het
deel rond het pannaveld de groepen 4 en 5 en op het achterplein de groepen 6, 7 en 8.
Om 08.45 uur, of mogelijk eerder als de klas compleet is, zullen de leerlingen met hun
leerkracht naar binnen gaan.

TOEGANG TOT HET SCHOOLGEBOUW
De hoofdingang is de ingang voor alle kinderen van de groepen 1/2.
De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5.
De 3e ingang, zijkant schoolgebouw, is de ingang voor de groepen 6, 7 en 8.
De school gaat in de ochtend open om 08.35u en in de middag openen wij onze
deuren om 13.05u.

VERKEER & VEILIGHEID
Voor een dagelijkse goede verkeersveiligheid hebben we iedereen nodig.
Kom te voet naar school. Woont u wat verder (buiten de bekende wooncirkel) en komt
u met de fiets, wandel vanaf de beide ingangen naar het plein. De ingangen moeten
vrij blijven voor een gemakkelijke doorstroom én voor een snelle doorgang bij
eventuele calamiteiten. Mogelijk moet u besluiten met de auto naar school te komen.
Plaats uw auto dan verder weg van de school in de parkeervakken en houdt rekening
met betaald parkeren.
De kinderen van groep 3 parkeren hun fietsen op de oprijlaan; niet meer op het
kleuterplein.
Wij vragen ieder die te voet naar school kan komen, dit te doen.

BELANGRIJKE DATA
MA 5 september

1e schooldag

1e schoolweek

THUIS luizencontrole

WO 14 september

Algemene Ledenvergadering Ouderraad

MA 19 september

Portfoliomappen groepen 3 t/m 7 mee naar
school

DI 20 + DO 22 september

Informatieavonden

DI 27 september

Vergadering MR

WO 28 september

Studiedag (alle kinderen zijn vrij!)
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JAARPLANNING EN SPORT- & MUZIEKROOSTER
In de bijlage treft u de jaarplanning 2022 – 2023 nogmaals aan en daarnaast
het sport- en muziekrooster. De groepen 5 hebben het eerste half jaar muziek van
de vakleerkracht. Op de helft van het schooljaar starten de groepen 3 met deze
muzieklessen.

INFORMATIEAVONDEN OP DINSDAG 20 EN DONDERDAG 22
SEPTEMBER
Groepen 1 t/m 7: 19.00u-19.30u
Groepen 8 in 2 shifts:
SHIFT 19.00u – 19.30u
SHIFT 19.45u – 20.15u
Tijdens dit contactmoment maakt u kennis met de juf of meneer, zullen er algemene
‘klassenzaken’ aangereikt worden, vertellen we iets over de ouderportal en Parro en is
er tijd voor de contactouders.
Via Parro volgt verdere informatie en een uitnodiging, zodat u weet op welke dag u
verwacht wordt.

GESPREKKEN SCHOOL, KIND EN OUDERS
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 6 oktober en dinsdag 11 oktober.
Er is dan een kennismakingsgesprek leerkracht-ouders voor de groepen 3 t/m 6 en
nieuwe leerlingen groep 1-2. Groep 7 heeft hun eerste LOL gesprek en de leerlingen van
groep 7 zijn dan dus om 12.00u vrij.
Voor de overige leerlingen groep 1-2 en groep 8 vinden de gesprekken op een
later moment plaats.

DE GOUDEN WEKEN
De eerste weken van een schooljaar zijn belangrijk voor een groep.
Een goede sfeer is prettig voor leerlingen, leerkrachten én ouders. In de weken
na de zomervakantie geven wij daarom extra aandacht aan positieve
groepsvorming en oudercontact. Deze weken worden ook wel de Gouden
Weken genoemd. Tijdens de Gouden Weken worden er klassikaal positieve
groepsregels geformuleerd. Daarnaast worden er dagelijks “energizers” gedaan
en is er aandacht voor coöperatief leren, waarbij samenwerken centraal staat.
Zo zorgen we met zijn allen voor een positieve en fijne start van het nieuwe
schooljaar!
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