Week 04

2018-2019

Agenda
23 januari
31 januari
06 februari
20 februari
11 april

Start Nationale voorleesdagen
Afscheid meester Joep met open podium 8.30 – 10.30 uur
OR Zandberg
Meester en Juffendag met open podium
Schoolfotograaf

(Foto gemaakt door de moeder van Denzel)
Dit is de laatste Nieuwsflits onder redactie van mij. Dank aan leerkrachten en onze “stille” eindcontroleur
(Els). Elke zaterdag of zondag stuurde ik de Flits naar Els en zij las die door en gaf opmerkingen en
correcties aan. Het waren ongeveer 100 Nieuwsflitsen.
De Zandberg kent veel manieren van hulp. De Flits was er een.
Als je de Flits hebt gevolgd herken je de vele ouders die inbreng hebben voor onze kinderen. Iedereen
draagt iets bij om dat ene gezamenlijke doel voor de kinderen. In kader van Kunst, Cultuur en Sport
(beweging en gezond leven).
Dank jullie allemaal. Het grootste bedankje aan elkaar is altijd het suces voor de kinderen. Dus laten we
elkaar bedanken. Ieder heeft zijn eigen rol, functie en inzet. Ouders, kinderen, leerkrachten en een
leidinggevende. De Zandberg is een volwassen school met een onderwijs en maatschappelijke rol in de
wijk. Per 1 februari start ik als directeur op een andere school.
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Nationale voorleesdagen 23 januari tot 3 februari 2019

Voorlezen is leuk en gezellig, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind!
Daarom lezen wij in groep 1-2-3 ook dagelijks voor.
Wij zijn op zoek naar vaders, moeders, opa’s en/of oma’s die het leuk vinden om in deze week ook een
keer te komen voorlezen aan een klein groepje leerlingen uit onze groep.
Lijkt het je leuk om in die week van 8.30-8.45 uur een keer voor te lezen, geef je dan op!
Dit kan via de intekenlijst of bij juf Marjo of juf Nanke.
Winter
Ook als het koud is, speelt de onderbouw gewoon buiten. Wil je ervoor zorgen
dat je kind ook handschoenen mee naar school neemt? Tip: maak ze vast aan
een touwtje.
Leerlingenraad
Opmerking tegen de kinderen van de leerlingenraad van een ouder:
“Jullie moeten vaker iets van je laten horen in de Flits, of in de groepen!”
En de leerlingenraad is actief. Afgelopen vrijdag tot 18.15 uur hebben we samen
gewerkt aan de buitenren voor het kippenplan. Dank je wel Marco (vader) en Ras (een oom van het R en
R timmer&montage bedrijf) hadden ze geregeld; Petra – moeder van Anne- timmermensen en zowaar
een bus met alle gereedschappen/materialen. Zie de foto.) Nu nog even het binnenhok en de lamp.
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Om ervoor te zorgen dat de kippenren “veilig” is op momenten dat we er niet zijn, hebben we camera’s
aangebracht. Maar mocht je iets signaleren, help mee “kijken”.
We rekenen op jullie betrokkenheid en hulp om voor brede veiligheid te zorgen. Voor iedereen; kinderen,
natuur, de inrichting van het speelplein en dieren.
Verder staat op het programma: Een actie voor Dierenlot, in de maanden maart/april. De broedmachine
natuurlijk. En …….
We zijn nog niet klaar. Om het Podium verder in te richten, hebben Danny en Germaine dit weekeinde
buiten sptopcontacten aangebracht; Jaap zal komene week vensterbanken aanbrengen en de radiatoren
afschermen.
Er worden op korte termijn brandwerende verduisteringsgordijnen opgehangen in de hele hal.
Toneellichten en geluid/microfoon installatie zijn nu bijna helemaal geinstalleerd.
De Zandbergschool wordt en is helemaal Kunst, Cultuur en Sport. Herkenbaar en zichtbaar.
Typecursus
De typecursus zal starten op 11 maart 2019. Er zijn nu voldoende aanmeldingen voor de start.
Interesse? Als je contact opneemt met Joep, zal hij ervoor zorgen dat je alsnog de korting ontvangt. (€
150,00 in plaats van € 175,00) Er zijn nog maximaal 4 plaatsten. Locatie dit jaar de Lange Voren.
Vakantierooster 2018-2019
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
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