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Belangrijke data
Januari
30 januari
Februari
02 februari
02 februari
07 februari
08 februari
09 februari
12 februari
13 februari
13 februari
14 februari
15 februari
21 februari
19 februari
22 februari
23 februari

2017-2018

Groep 8 bezoekt De Meerwaarde
Atelier
Open Huis Marnixcollege 16.00 – 21.00 uur. (www.marnixcollege.nl)
Onderbouw musical (18.00 uur) 18.30 uur begint de voorstelling
Ouderkring groep Meester Eugene 19.30 uur
Carnaval en Open Podium programma volgt
Meester Eugene afwezig; Juf Nanke in de groep
Meester Eugene afwezig; Juf Nanke in de groep
Open dag Vathorstcollege 19.00 – 21.30 uur
Kinderen krijgen Portfolio/rapport mee
Open dag Vathorstcollege 19.00 – 21.30 uur
Schaaktoernooi middag
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Studiedag Team Zandberg en start Voorjaarsvakantie tot
en met 2 maart

Van de penningmeester Ouderraad
Door de herinrichting van de Rabobank rekeningen, zal de incasso later plaatsvinden.
Animo voor typecursus? Voor groep 5 t/m 8
Tegenwoordig krijgen kinderen steeds meer te maken met typen op een keyboard. Denk hierbij aan Snappet en
andere projecten binnen school, maar ook buiten school op de computer. Belangrijk en gemakkelijk dus voor uw
zoon/dochter wanneer ze vlot kunnen typen.
Leerlingen die geleerd hebben om blind te typen volgens het tienvingersysteem, zullen daar hun leven lang profijt
van hebben. Denk bijvoorbeeld aan de middelbare schooltijd, waar vaak werkstukken gemaakt moeten worden. Het
blind kunnen typen kan daarbij heel veel tijdwinst opleveren!
Typetuin is een typcursus die na school op de Zandbergschool komt om kinderen te leren blindtypen. Je
zoon/dochter zal dan na school 8x typeles krijgen door een gediplomeerde typecoach met hun lesapparatuur.
Daarnaast heb je een jaar lang toegang tot de online typemodule, zodat je zoon/dochter thuis verder kan oefenen.
Aan het einde van de cursus ontvangt je zoon/dochter een typediploma. De cursus kost €160 per kind.
Deze cursus kan op de Zandbergschool georganiseerd worden wanneer er genoeg animo voor is. Wanneer je graag
gebruik zou willen maken van de typecursus, stuur dan een mailtje vóór 15 februari 2018 naar:
directie@zandbergschool.nl
De SOVA-training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar gaat binnenkort weer van start!
Dit jaar bieden Elan en Stimenz de training samen aan. Bij deze willen we u alvast op de hoogte stellen van de
training.
De SOVA-training is een training gericht op het aanleren van sociale vaardigheden. Denk hierbij aan thema’s als
contact maken, nee zeggen, complimenten geven en ontvangen, pesten en zelfbeeld.
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 12 maart 2018. De training bestaat uit 6-8 bijeenkomsten en wordt
gegeven op maandagmiddag van 15.30-16.30 uur.
Ken je kinderen die mogelijk baat zouden hebben bij deze training, laat het weten!
Aanmelden kan via: Stimenz, 088-7846464 barneveld@stimenz.nl
Elan Barneveld, 0342-400140 info@elanbarneveld.nl
Ateliers
In het nieuwe jaar gaan we op drie vrijdagmiddagen, 2 februari, 9 februari en 16 februari met de kinderen van de
midden- en bovenbouw werken in ateliers. In de ateliers kunnen de kinderen zich bezighouden met heel andere
kennis en vaardigheden dan gebruikelijk. De kinderen moeten vooraf inschrijven voor een atelier. Deze ateliers zijn
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er: • Schaken, • Yoga/dans, • Koken, • Robotica, • Haken/breien, • Trampoline springen.Heb je nog vragen dan
horen we dat graag.
Bezoek groep 8 aan De Meerwaarde dinsdag 30 januari
Dinsdag 30 januari gaan de leerlingen van groep 8 een middagje op bezoek bij De Meerwaarde. Daar zullen ze 4
workshops volgen. De middag duurt van 13.15 tot ongeveer 15.30 uur. Tijdens één van de workshops krijgen ze
drinken en een versnapering.
Wij willen graag dat de kinderen op eigen gelegenheid naar De Meerwaarde gaan. Ze moeten daar om
uiterlijk 13.15 uur aanwezig zijn.
Bij de Meerwaarde staan verkeersregelaars. Zij zullen fietsers de plek wijzen om hun fiets te stallen. Indien je je kind
met de auto brengt kan je parkeren op het parkeerterrein. Bij de ingang zal Joep staan om de kinderen deze middag
te begeleiden. Om ongeveer 15.30 uur gaan de leerlingen weer op eigen gelegenheid naar huis. Ouders die hun
kinderen willen ophalen moeten dus rond dat tijdstip weer bij de Meerwaarde zijn. Spreek dan even goed af waar je
staat, want er zijn meerdere scholen die deelnemen en het is dus waarschijnlijk best druk.
Aanmeldingsformulier De Meerwaarde
De leerlingen van groep 8 hebben vrijdagmiddag een aanmeldingsformulier voor De Meerwaarde meegekregen.
Indien je jouw kind op De Meerwaarde wilt aanmelden verzoeken we je vriendelijk om het formulier in te vullen en
aan Tamara of Cinda te geven. Wij kunnen het gedeelte van de school invullen.
Woensdagavond 7 februari om 18.30 uur gaat
het gebeuren!
De musical “Jip en Janneke“ wordt voor jullie
opgevoerd door de onderbouw. We zijn al druk aan
het oefenen! Een aantal ouders heeft een prachtig
decor gemaakt en mooie attributen.
In de klas ligt een lijst waarop je aan kunt geven met
hoeveel familieleden of andere belangstellenden
jullie komen kijken. Dan kunnen wij genoeg stoelen
klaarzetten.
Je hebt inmiddels een brief gekregen met daarin
vermeld welke kleren de artiesten aan moeten. Wil je deze uiterlijk vrijdag 2 februari meenemen naar school in een
tas met de naam erop?

Dag juf Aurora!
Na een hele fijne stageperiode gaat juf Aurora ons verlaten en dat vinden we erg jammer. De komende week is ze
nog op school maar vrijdag echt voor het laatst. Maar….woensdag 7 februari is ze gelukkig weer eventjes terug om
te helpen met de musical. Aurora, bedankt voor de fijne tijd en kom je nog eens langs?
Tamara langer afwezig dan voorzien
Het blijkt dat Tamara langer afwezig zal zijn als IB-er. We hebben besloten een externe IB-er aan te trekken. Tot dat
moment wordt de IB-taak ingevuld zoals nu het geval is.
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Ukelele spelen
Misschien heb je ze al gespot. Kinderen en een ukelele. We hebben een aantal ukeleles aangeschaft en Cinda leert
de kinderen wat akkoorden.
Het voordeel van een ukelele: klein, handzaam en maar 4 snaren. Met een paar keer oefenen kennen de kinderen al
gauw 4 akkoorden. Daarmee kunnen ze eigenlijk al meerder liedjes spelen.
Het grappige is dat ze het elkaar óók weer aanleren. Zo kunnen ze tijdens zelfstandig werken ook ukelele spelen
kiezen. Zelfs na schooltijd zijn er leerlingen muzikaal bezig. Super leuk.
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