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ONDERWERPEN

GI-GA-GROEN IN DE SCHOOL EN GROENE VOETSTAPPEN

Leerlingenraad

We zijn alweer 4 weken geleden gestart met het schooljaar en wat is er alweer veel

Smartwatches in de school

gebeurd. Tijdens deze eerste gouden weken hebben we in de groepen vooral
ingestoken op een fijne sfeer en het maken van heldere afspraken met elkaar. Er zijn

Nationaal Media Paspoort

verschillende reken- en taalspellen aangebracht op het schoolplein zodat we het

Kruising Generaal Maczekstraat Zandberglaan

bezocht tijdens de informatie avonden en wordt zeker deze eerste weken soms

Vacature BSO Zandberg

leerlingenraad is gekozen en bij elkaar gekomen. Zij hebben veel onderwerpen die ze

bewegend leren ook buiten nog meer in kunnen zetten. U als ouders heeft de school
overspoeld met informatie, wij zijn ons daarvan bewust. De medezeggenschapsraad en
de ouderraad hebben hun eerste vergadering weer achter de rug en ook de
samen willen bespreken. Vorig schooljaar hebben ze er, samen met leerlingen van de

Singelloop & Ren Je Rot
Technisch schrijfonderwijs
Bewegend leren
Kinderboekenweek
Beweegbaas

Zandbergacademie, onder andere voor gezorgd dat we meer groen in de school
hebben. Zoals u in dagblad BN de Stem heeft kunnen lezen, hebben we ook dit
schooljaar weer veel aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school. We hebben
inmiddels het gouden verkeersveiligheidslabel ontvangen, met dank aan de
verkeerscommissie. Wij wensen u alvast een fijn weekend toe.
Namens het team van De Zandberg,

Lisette Dirks
INSCHRIJVEN BROERTJES-ZUSJES
Wilt u er voor zorgen dat broertjes en zusjes tijdig worden
ingeschreven? Dan kunnen wij hier bij de formatie en
inrichting van het aantal groepen rekening mee houden.

WIST JE DAT?
Wist je dat je Parro ook kunt openen op je computer? Via
talk.parro.com kun je alle berichten en bijlagen online
lezen.
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LEERLINGENRAAD
Hallo, wij zijn de nieuwe leerlingenraad. Zeven keer
per jaar zullen we samen gaan vergaderen en het
volgende willen we graag bespreken:
Oplossing voor de vele fietsen in de fietsenstalling;
duurzaamheid binnen de school; graag dramalessen
in de klas; meer bewegend leren en buitenlessen;
zouden de leerlingen van de groepen 7 en 8 meer
kunnen helpen met het onderwijs van de groepen 3
en 4; graag leuke activiteiten na school organiseren
en eigenlijk hebben we nog veel meer ideeën voor
komend schooljaar. We houden jullie op de hoogte.
Groetjes van Neele, Liv, Hugo (secretaris), Pim,
Saartje (voorzitter), Steef, Stefanie, Berend, Olivia,
Julie, Tip en Loek.

SMARTWATCHES IN DE SCHOOL
Graag willen we u informeren over het gebruiken van een smartwatch binnen onze school. We zien steeds meer kinderen op
school met een smartwatch. Een smartwatch is een horloge met meerdere functies waarmee je niet alleen de tijd kunt zien,
maar ook kunt bellen en soms ook foto’s of filmpjes kunt maken of zelfs spelletjes kunt spelen. Ook kan er gebruik worden
gemaakt van een rekenmachine en kunnen notities worden gelezen.
In de klas zien we dat kinderen erdoor worden afgeleid, doordat er berichten en meldingen binnenkomen. Daarnaast is het
voor de leerkracht in de klas niet te zien wanneer welke functie van de smartwatch gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een
rekenmachine tijdens toetsen.
We hebben het besluit genomen de smartwatch te benaderen als een mobiele telefoon. We vragen kinderen om onder
schooltijd hun smartwatch in hun tas te bewaren. Net als bij een mobiele telefoon is de school niet verantwoordelijk voor
beschadigingen en diefstal. Het meenemen ervan is dan ook op eigen risico.

NATIONAAL MEDIA PASPOORT
September - Mediawijsheid op De Zandberg
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. Vanaf 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 en thuis en school elkaar hierdoor
versterken.
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KRUISING GENERAAL MACZEKSTRAAT EN ZANDBERGLAAN
Vlak voor en na schooltijd is het op de kruising van de Zandberglaan en
de Generaal Maczekstraat erg druk. Er komt veel verkeer langs en er lopen veel
kinderen naar huis die in de wijken Sportpark I en II wonen. Dagelijks ontstaan
er gevaarlijke situaties doordat fietsers en automobilisten kruisen met de
overstekende kinderen.
Enkele aandachtspunten:
Kom je met de fiets vanuit de Zandberglaan en wil je rechtsaf de Generaal Maczekstraat op, dan is het niet toegestaan om
rechtsaf te rijden door rood. Dat is wel het geval als je vanaf de Generaal Maczekstraat komt en rechtsaf de Zandberglaan op
wil.
Kom je vanaf de Generaal Maczekstraat en wil je linksaf de Zandberglaan in met de fiets, houd er dan rekening mee dat je
tweemaal een verkeerslicht passeert. Het eerste licht staat bij de oversteekplaats voor voetgangers. Daar steken veel jonge
kinderen over dus stop gewoon voor rood. Zie plaatje.
Voor automobilisten geldt dat de kruising vrij moet blijven bij file (dit geldt overigens voor elk kruispunt). Op die manier
kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken wanneer zij groen licht krijgen.
Oproep aan alle ouders: geef het goede voorbeeld aan je kinderen en wacht zelf op groen!

VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO ZANDBERG

SINGELLOOP & REN JE ROT

Wil jij werken als pedagogisch medewerker bij bso Zandberg in Breda?
Dan zijn wij opzoek naar jou. Bekijk hier de vacature en solliciteer direct!
https://werkenbijkober.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-bsozandberg-in-breda/

Dit jaar organiseert het Jeugdfonds Sport &
Cultuur de actie 'Ren Je Rot' tijdens de
Singelloop van Breda. Bij de familieloop kan jij
met Ren Je Rot geld inzamelen voor het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Wij betalen
daarmee de contributie/lesgeld voor kinderen
bij wie er thuis te weinig geld is om dit te
betalen. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind
mee kan doen aan sport en cultuur!
https://lokalefondsen.mijnjeugdf...tie/dezandberg
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TECHNISCH SCHRIJFONDERWIJS
In deze digitale tijd willen wij graag uw aandacht extra richten op het technisch schrijfonderwijs op de Zandberg. Wij als
school vinden het technisch schrijfonderwijs zeer belangrijk, omdat het ondersteunend werkt op de totale ontwikkeling
van kinderen, van de cognitieve tot lichamelijke- en motorische ontwikkeling. Hieronder wordt het belang van technisch
schrijven puntsgewijs uitgelegd.
Namens de werkgroep psychomotoriek en schrijven,
Claudette Kops en Janneke van den Berg
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BEWEGEND LEREN PLEIN
Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen, maar er is de
afgelopen week hard gewerkt aan het schoolplein! De
werkgroep 'bewegend leren' is het afgelopen jaar bezig
geweest met het ontwerpen van een schoolplein om het
bewegend leren buiten nog meer te laten leven. Maar ook om
het speelplezier tijdens de pauzes een boost te geven.
Afgelopen week heeft het bedrijf 'Pleinversiering' een prachtig
plein afgeleverd. Op het achterplein zijn verschillende
rekenspellen te vinden, maar ook een beweegbaan,
sprintbanen en een kingveld. Op het voorplein de letters van
'Taal in blokjes', hoepels en een kingveld. En op het
kleuterplein zijn er een twisterveld, 'doe mij na' spel,
cijferoctopus en sprintbanen aangebracht.
De kinderen zijn er in de pauzes al volop mee aan het spelen.
Op naar veel speelplezier en leerzame bewegend leren lessen!
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KINDERBOEKENWEEK
Van 5 oktober t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
Gi-ga-groen. In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen
maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of
vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te
ontdekken en te doen. Je kunt je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar
te beschermen.
Op school vinden we het lezen van boeken uiteraard ook erg belangrijk en we besteden hier dan ook het hele
schooljaar aandacht aan. Tijdens de Kinderboekenweek leggen we extra nadruk op het bevorderen van het lezen.
We proberen de kinderen enthousiast te maken voor boeken en hen nieuwsgierig te maken naar het lezen ervan.
Thuis kunt u uw kind ook enthousiasmeren voor het lezen. Ga bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of een
boekenwinkel (tijdens de Kinderboekenweek krijgt uw kind het Kinderboekweekgeschenk bij aankoop van een
boek). Lees uw kind voor uit een boek of laat u door uw kind voorlezen. Lees zelf een boek en laat uw kind op die
manier zien dat lezen leuk is. Wij wensen u samen met uw kind veel leesplezier toe!

BEWEEGBAAS
BeweegBaas, het nieuwe volgsysteem voor de gym.
Vanaf dit schooljaar gaan wij niet meer werken met het Sportfolio, maar gaan we aan de slag
met een digitaal volgsysteem voor de gym. Tijdens de gymlessen zullen de leerlingen gevolgd
worden, waarbij ze zelf in mogen vullen of ze vinden dat ze de twaalf beweegdoelen beheersen
en de leerkracht kijkt of hij/zij het hiermee eens is. De leerlingen krijgen zo meer
‘eigenaarschap’ tijdens de gymlessen. In de portfoliomappen zullen de behaalde doelen
beschreven staan. Ieder kind krijgt de kans om op zijn/haar eigen niveau deel te nemen aan de
gymlessen en om de doelen te behalen die bij het kind passen. In dit leerlingvolgsysteem zijn
de doelen positief, concreet en kindgericht geformuleerd. Hierdoor draagt BeweegBaas bij aan
levenslang beweegplezier voor de leerlingen. Daarnaast staat er op het beweegrapport geen
normering, maar een overzicht van wat je als leerling kan . Leuk voor de leerlingen en
inzichtelijker voor u als ouders.

