Beste lezers,
Hierbij weer de nieuwsbrief van april.
Het is genieten van het mooie lenteweer deze
week. Tijdens het buitenspelen gaan de jassen
uit… Tussen de middag eten de kinderen, die
overblijven, heerlijk buiten hun boterhammen
op! We zien op het plein en vanuit de ramen
van de school hoe de bomen en planten weer
uitlopen. Wat heeft God alles mooi gemaakt!
We hopen dat het tijdens de meivakantie ook
mooi weer is!
Deze week is de Cito-eindtoets afgenomen bij
de leerlingen van groep 8. Drie dagdelen lang
hebben ze hard gewerkt.. De uitslag zal er vast
goed uitzien!

Belangrijke data:
17-04 t/m 19-04 CITO toets groep 8
20-04 Koningsdag spelen (’s middags vrij)
21-04 Klussenmorgen Zandbaan
23-04 t/m 04-05 Meivakantie
10-05 Hemelvaartsdag
11-05 Leerlingen vrij : vrijdag na
Hemelvaartsdag
16-05 Pinksterviering
21-05 2e Pinksterdag
22-05 Schoolreis
31-05 Sportdag

Meivakantie
De meivakantie begint op vrijdagmiddag 20
april. Op maandag 7 mei is de school weer
open. Iedereen alvast een fijne vakantie
toegewenst!

Koningsdag
We hopen op vrijdagochtend 20 april
Koningsdag te vieren. De kinderen van groep 1
t/m 8 worden deze ochtend om 08.30 uur met
een lege maag op school verwacht. We
beginnen namelijk met een heerlijk ontbijt!
Daarna vinden er allerlei (spel)activiteiten
plaats. Vanaf 10.00 uur zijn alle ouders en
belangstellenden van harte welkom. De jonge
kinderen die nog niet bij ons op school zitten
mogen vanaf 10.00 uur ook komen spelen op
het kleuterplein. De gezamenlijke afsluiting is
om 11.30 uur. ’s Middags zijn de kinderen
allemaal vrij!

Verkeersles
Juf Ineke is deze week met de kinderen van
groep 3 en 4 naar het kruispunt geweest. Deze
kinderen hebben uitleg gekregen welke
verkeersregels er gelden en waar ze op
moeten letten. Het is ook erg belangrijk dat
jonge kinderen van hun ouders uitleg krijgen
over hoe je je gedraagt in het verkeer. Ook
hier geldt: herhaling is de beste leermeester!
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Meelezen
Heel veel ouders doen al mee met het
meeleesproject. Dat is erg fijn! In de digitale
bijlage treft u de boekenlijst aan. Meer
informatie of nog niet opgegeven? Dat kan
nog via Lianne v/d Dorpel. Haar e-mailadres is:
liannevleeuwen@gmail.com.

Luizenmoeders
We zijn op zoek naar 6-8 moeders die vijf of
zes keer per jaar de kinderen op school willen
controleren op de aanwezigheid van deze
kleine beestjes. Zie de e-mail die op 18 april
verzonden is. Graag aanmelden bij juf Rianne
via r.vdgrond@zandbaan.nl.

Muziek uit de keuken
In groep 3 en 4 kwam juf Hetty twee keer voor
de workshop "Muziek in de keuken". Aan de
hand van een muzikaal verhaal over de kok en
zijn keuken kregen de kinderen volop ruimte
om creatief bezig te zijn met klank, maat en
ritme. We gebruikten daarbij allerlei spullen
uit de keuken. Fijn dat die meegebracht
mochten worden!

Pinksterviering
Elk jaar hebben we een viering met elkaar
rondom een heilsfeit. Dit jaar hebben we op
16 mei een Pinksterviering. Iedereen van
harte welkom in de kerk naast onze school.
We beginnen om 19.00 uur. De jonge
kinderen die nog niet bij ons op school zitten
zijn ook van harte welkom!
Kennismakingsmap kleuters
Er is op school een kennismakingsmap voor
nieuwe leerlingen. De foto’s in deze map zijn
erg gedateerd. Juf Helma is op zoek naar een
ouder die haar wil helpen om deze map weer
‘up to date’ te maken. Het is de bedoeling dat
er nieuwe foto’s gemaakt worden en van deze
foto’s een nieuw (digitaal) boek wordt
samengesteld. Heeft u een goede camera en
vindt u het leuk om hierbij te helpen? Dan
hoort juf Helma dat graag! Haar e-mailadres
is: h.nieuwdorp@zandbaan.nl.

Zwemles
In verband met de schoolreis op dinsdag 22
mei is er geschoven in het zwemrooster. In
plaats van dinsdag 22 mei is het dinsdag 29
mei zwemles.
Schoolreis
Dit jaar gaan we weer met alle groepen op
schoolreis! We vertrekken op 22 mei om 08.30
uur naar een nog onbekende bestemming en
hopen rond 17.30 uur weer terug te zijn.
Mocht er vertraging optreden dan wordt u
daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.

Uit de schoolgids….
Verjaardagen van leerkrachten
De verjaardagen van de personeelsleden
worden in de nieuwsbrief vermeld. Jarige
personeelsleden worden tijdens de
weekopening toegezongen door de
kinderen. Leerkrachten kiezen zelf of ze hun
verjaardag ook met de kinderen in de klas
vieren. Als dat het geval is, dan wordt u
daarover geïnformeerd. Met ingang van
cursusjaar 2016-2017 wordt er geen geld
meer opgehaald voor cadeaus. De
leerlingen mogen natuurlijk wel een
aardigheidje of een leuke brief/tekening
meenemen voor het personeelslid.
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Bijdrage groep 1
In deze nieuwsbrief treft u/treffen jullie weer
de bijdrage aan van de leerlingen. Elke maand
is een andere groep aan de beurt om iets
moois te laten zien. De leerlingen uit groep 1
zijn aan het werk geweest over de lente.
Kijkt/leest u weer mee op de volgende
bladzijde?
Foto´s
Tijdens het zoeken naar mooie foto´s voor
deze nieuwsbrief ben ik erg geschrokken! Ik
trof foto´s aan van kinderen uit groep 3 en 4
die helemaal niet netjes aan het lezen waren,
maar allerlei bijzonder plekjes gevonden
hadden om te kunnen lezen. Kijk maar eens
op bladzijde 4. Vraag maar eens aan uw
kinderen wat hier aan de hand was!

Verjaardagen leerlingen in april/mei:
01-04
02-04
11-04
12-04
12-04
13-04
19-04
24-04
04-05
20-05
28-05
28-05

Nick Wisse
Sara Jobse
Senna Pieper
Chloë van ’t Leven
Laura Saman
Jordy van Iwaarden
Emily Bliek
Lucas de Jonge
Hannelore Verboom
Wilco de Vos
Esmee Polderman
Roan Wisse

Iedereen (alvast) van harte gefeliciteerd
met je verjaardag! Vergeet je niet de
kaart bij meester Golverdingen op te
halen?
Jarige collega’s:
13-05 Juf Marianne

Jarige collega’s

Rectificatie
In de nieuwsbrief van februari stond dat
Marith privéles kreeg. Het was echter Jonne.
Excuus voor de vergissing!
Persoonlijke mededeling
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om,
met ingang van volgend cursusjaar, te stoppen
als directeur van De Zandbaan. Ik hoop weer
fulltime te gaan werken op het Calvijn College,
locatie Kerkpolder in Krabbendijke en zal daar
als teamleider twee afdelingen gaan
aansturen.
In de afgelopen zes jaar heb ik met heel veel
plezier gewerkt op de Zandbaan. Het was
heerlijk om de kinderen in hun ontwikkeling te
zien groeien en bloeien. Daarnaast heb ik de
samenwerking met ouders, personeel,
bestuur, MR en CVT als erg plezierig ervaren.
Ik heb veel waardering voor iedereen die zich
inzet voor de school, in het bijzonder voor de
collega’s die de lessen verzorgen!
U kunt vast begrijpen dat het werken op twee
scholen best intensief is. Zo is er sprake van
dubbele vergaderingen en moeten de
ontwikkelingen in zowel het basisonderwijs als
in het voortgezet onderwijs bijgehouden
worden. Ik ben tot het besluit gekomen om te
stoppen omdat ik merkte dat het steeds
lastiger werd om deze twee banen te
continueren. Het bestuur zal op korte termijn
starten met het zoeken naar een nieuwe
directeur.
De Heere heeft in de achterliggende jaren
telkens in de vacatures willen voorzien. Laat
het ons gebed zijn dat ook de vacature die nu
ontstaan is, spoedig vervuld mag worden.
Het duurt nog even voordat het nieuwe
cursusjaar aanbreekt. De komende tijd kunt u
gewoon op mij blijven rekenen!
Hartelijke groeten,
Meester Golverdingen

Nieuwsbrief april 2018
Voor alle data geldt Deo Volente

3

Nieuwsbrief april 2018
Voor alle data geldt Deo Volente

4

Nieuwsbrief april 2018
Voor alle data geldt Deo Volente

5

Nieuwsbrief april 2018
Voor alle data geldt Deo Volente

6

