Week 6
Belangrijke data
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

Onderbouw musical (18.00 uur) 18.30 uur begint de voorstelling
Ouderkring groep Meester Eugène 19.30 uur
Carnaval en Open Podium programma zie hieronder
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

Ouderkring groep meester Eugène
In het begin van het schooljaar ging de eerste ouderkring over werken met Snappet. Donderdag 8 februari is de
tweede ouderkring. Deze staat in het teken van de aanpak van conflicten tussen leerlingen. Het komt wel eens voor
dat kinderen met elkaar in conflict komen. Dat is eigenlijk heel normaal. Bijna alle kinderen overkomt het wel eens
dat ze in een kleinere of grotere ruzie terecht komen. Tijdens deze ouderkring komt aan de orde hoe kinderen
kunnen omgaan met gedrag van andere kinderen dat ze niet fijn vinden. Uitgangspunt daarbij zijn de omgangsregels
die we samen met de kinderen hebben gemaakt en die in onze klas gelden.
Conflicten oplossen kan best lastig zijn. Wij als volwassenen kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Dat zal
ook tersprake komen en met name ook de aanpak van de leerkracht.
Carnavalisimo
Nog een klein weekje en dan is het carnaval. Een
heerlijk verkleedfeest dat we ook hier op school vieren.
Op vrijdag 9 februari is het zover. Dan mogen de
kinderen ’s morgens verkleed op school komen. We
verwachten veel kleine boeven, feeën, prinsen, politie,
vreemde vogels, prinsessen, draken en nog veel meer.
Het programma van die ochtend ziet er alsvolgt uit:
08.15.-08.30 deur is open
08.30.-09.00 carnaval in de klas
09.00-10.00
optredens van alle groepen, muziek en
dans in de hal. (ouders zijn welkom)
10.00-10.15
eten en drinken in de klassen
10.15-10.30
buiten spelen
10.30-11.45
carnaval in de klassen
Het wordt een leuke ochtend.
Alaaf!!
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.
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Start onderwijsassistent
Op 8 februari 2018 start de onderwijsassistent Diliane ter Stege op de Lange Voren en de Zandberg. Even
voorstellen: Ik ben Diliane, 35 jaar en getrouwd met Peter. Samen hebben we 2 kinderen. Sophie is 4 jaar en gaat
sinds mei naar school. Mike is in juni 2 geworden en speelt naast 2 ochtenden op de peuterspeelzaal graag bij opa
en oma als ik aan het werk ben. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang in Utrecht, heb ik besloten
om een overstap te maken naar het onderwijs. Nog steeds met kinderen, maar op een heel ander gebied met
nieuwe uitdagingen.
Ik zie in de functie onderwijsassistent een leuke uitdaging waar ik veel zin in heb.
Diliane is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam. Ze start met een aantal dagen kennismaken.
Laatste herhaling bericht
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 en foutloos 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
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