Week 49

2018-2019

Agenda
05 december
12 december
19 december

21 december
07 januari
18 janauri
06 februari
20 februari
11 april

De Sint op school. Eerste deel van de morgen
Spreekuur Schoolarts
Kerstviering 18.30 uur (Dit jaar voor de Zandberg op woensdag 19 december;
op Lange Voren op donderdag 20 december. Volgend jaar 2019: Zandberg op
donderdagavond en Lange Voren op woensdag.)
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team opruimen en studiedag punten.
Nieuwjaarsreceptie 09.30 uur met ouders en kinderen
OPEN PODIUM 10.30-11.15 uur
OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
Schoolfotograaf

Tentoonstelling van de surprises midden- en bovenbouw.
Ben je al op school geweest? Zo nee, kom dan even langs, dan kan je onze surprises bewonderen.
Er zijn super leuke werkjes gemaakt. Goed gedaan hoor. Woensdag 5 december gaan we in de klassen
de surprises openmaken. De bedoeling is dat de leerlingen ook de gekregen surprises woensdag zo heel
mogelijk mee naar huis nemen.
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Sinterklaas komt bij ons op bezoek
Zijn bezoek staat gepland op 5 december om 8.30 uur. We zullen zingend op het schoolplein staan!
Daarna gaan we naar binnen en zal meester Joep de bezoekers
verwelkomen. Vervolgens gaat de onderbouw naar de speelzaal en
zal zij voor de Sint en Pieten optreden. De midden- en bovenbouw
gaat gedichten lezen en surprises uitpakken. Om half 11 vertrekt de
Sint weer.
Het feest speelt zich grotendeels af in de speelzaal en deze moet
versierd worden en natuurlijk ook de stoelen voor de Sint en zijn
Pieten. Wil je komen helpen? Dit gaan we doen op dinsdagochtend 4
december om 8.30 uur. Je kunt je opgeven bij Nanke, Marjo of
Salouah Garouj. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd!
Bedankt alvast.
Even voorstellen
Mijn naam is Tanja van Lambalgen en ik ben 17 jaar oud.

Ik zit op MBO Amersfoort op school en ik doe de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3.
Ik doe mijn stage op de Zandberg vanaf 19 november tot en met 8 februari. Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Mijn naam is Nur Dinc en ik ben 18 jaar oud.

Ik zit op het MBO Amersfoort en volg de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.
Ik loop hier stage vanaf 19 november tot en met 14 januari. Op de dagen maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Veel kinderen kennen me nog van mijn stage vorig jaar. Heel leuk dat ik weer op de
Zandberg mag zijn.

Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019

Week 49 Schooljaar 18-19

De Zandbergschool

2

