Beste lezers,
Hierbij weer de nieuwsbrief van februari.
Ondanks dat het soms erg koud en guur kan
zijn, genieten de kinderen altijd van het
buitenspelen. In de achterliggende periode
heeft het griepvirus ook op school
toegeslagen. Gelukkig zijn de meeste kinderen
weer beter! De voorjaarsvakantie staat voor
de deur. Leest u mee wat er allemaal heeft
plaats gevonden op school?
Ouderenquête
Zoals eerder aangekondigd heeft u een
digitale vragenlijst over “oudertevredenheid’’
gekregen. Wij werken continue aan het
verbeteren van ons onderwijs en roepen u
dan ook op om deze vragenlijst in te vullen.
Geen e-mail gehad of andere problemen met
inloggen? Stuur even een berichtje naar
directie@zandbaan.nl.
Welkom
Maik Hollestelle is deze maand gestart in de
kleutergroep. Maik, van harte welkom en een
hele fijne tijd op school toegewenst!

Belangrijke data:
16-02 groep 5-8 vrij om 14.30 uur
18-02 t/m 23-02 voorjaarsvakantie
01-03 Jaarlijkse ouderavond
13-03 10-minutengesprekken
22-03 10-minutengesprekken

Meelezen
Wij willen als school een aantal boeken
aanschaffen die praktische handvatten
kunnen bieden voor de opvoeding. Hier is
eerder over geschreven. Deze boeken
laten we dan rouleren onder de ouders die
hiervoor interesse hebben. Aan de deelname
zijn geen kosten verbonden. Tips voor
geschikte boeken zijn van harte welkom! We
hopen tegelijkertijd met de vragenlijst
‘’oudertevredenheid’’ te peilen of er
voldoende draagvlak voor dit idee is.

Verjaardagen leerlingen in
februari/maart:
02-02
05-02
26-02
23-03
29-03

Maik Hollestelle
Connor van Leerzem
Sarah Hoekman
Mattanja de Voogd
Luuk Davidse

Iedereen (alvast) van harte gefeliciteerd
met je verjaardag! Vergeet je niet de
kaart bij meester Golverdingen op te
halen?

Jarige collega’s
01-02 juf Corine
21-02 juf Rianne
29-03 Juf Jacquelien

Snappet
Computers zijn niet meer weg te denken in
het onderwijs. Vooral bij oefentaken zijn
computers handig. De mogelijkheden worden
ook steeds groter en de programma’s steeds
‘slimmer’. Voor ons als school met
combinatiegroepen zijn ze een goed
hulpmiddel om de verschillende kinderen
maatwerk te bieden en de lestijd efficiënt te
besteden.
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We zijn dan ook steeds op zoek naar
programma’s die ons daarbij kunnen helpen.
Wel blijft de rol van de leerkracht het
belangrijkst. De leerkracht geeft instructie en
gaat met de kinderen in gesprek. Het
inoefenen kan echter prima aan computers
worden uitbesteed.
Een volgende stap in dit zoeken naar
hulpmiddelen is de introductie van Snappet
(spreek uit: Sneppet). We verwachten dat dit
programma ons helpt om nog beter maatwerk
te bieden aan kinderen.
We gaan op D.V. 15 februari van start met een
uitprobeerfase met Snappet in groep 7/8.
Deze pilot duurt tot de zomervakantie.
Groep 7/8 krijgen een speciale tablet waarop
ze hun rekenwerk maken in plaats van in hun
schrift/werkboek. Op de tablet zetten wij als
leerkrachten die lessen klaar en het extra
werk dat bij de kinderen past. Snappet geeft
de kinderen de lesstof som voor som op het
scherm en de kinderen geven de antwoorden.
Het wordt direct nagekeken en het kind ziet
per som een krul of een kruis. Het programma
‘leert’ zelf ook en past zich aan de resultaten
aan: als het goed gaat worden de opgaven
moeilijker, als het niet lukt, worden ze
makkelijker.
Wij kunnen als leerkrachten meekijken op een
uitgebreid dashbord. We zien wat en hoeveel
de kinderen maken en ook hoe het gaat. Op
basis daarvan kunnen we extra hulp geven aan
het kind dat dat nodig heeft.
Snappet wordt al op heel veel scholen
gebruikt. De resultaten zijn veelbelovend en
de effectieve leertijd neemt toe. Er wordt
meer geleerd in minder tijd.
Juf Corine en meester Schipaanboord hebben
op een school gekeken waar ze al een half jaar
met Snappet werken en we waren onder de
indruk van de mogelijkheden die het
programma biedt. Daarom willen we in het
tweede deel van dit schooljaar in groep 7/8
zelf uitproberen of Snappet ons helpt bij het
bieden van meer maatwerk in ons onderwijs.

Natuurlijk zijn er ook schadelijke effecten te
noemen van beeldschermen, en ter
geruststelling: het is niet onze ambitie om een
Ipad-school te worden. Ook zullen we goed
letten op de houding van kinderen tijdens het
toetsenbordwerk; we willen geen kromme
ruggen kweken.
Tegen het eind van het schooljaar evalueren
we het werken met Snappet en beslissen over
het vervolgtraject. We houden jullie als ouders
op de hoogte. Voor wie meer wil weten:
https://nl.snappet.org/

Privé les
Hierboven een ongebruikelijk plaatje; door de
vele zieke leerlingen krijgt Marith deze dag
privé les.
Ouderavond
De datum voor de ouderavond is
vastgesteld: donderdag 1 maart 2018.
Wilco Klaassen hoopt deze avond te
spreken over het thema: ‘’Bouwen aan
de band met je kind(eren)’’. Daarna
kunnen de ouders het gemaakte werk
in de klas bekijken. We beginnen om
19.30 uur. Iedereen van harte welkom!
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Kinderbijbelclub
In de voorjaarsvakantie hopen wij
weer clubdag van de kinderbijbelclub te
houden.
De clubochtend is op vrijdag 23 februari en we
gaan naar een Bijbelverhaal luisteren,
zingen, spellen spelen en knutselen.
De kinderen van de Zandbaan zijn van harte
welkom, als ze iemand meenemen uit het
dorp die de Bijbel nog niet kent. Ouders,
willen jullie je kind/kinderen stimuleren om
een vriendje/vriendinnetje mee te nemen?

Overblijven
Inmiddels hebben we al 5 jaar een
overblijfmogelijkheid op school.
Verschillende ouders zetten zich daar
erg voor in. We zoeken nog ouders die
met enige regelmaat ook mee willen
helpen.
U kunt zich aanmelden via
overblijven@zandbaan.nl. Met ingang
van dit kalenderjaar wordt de
vergoeding voor overblijfmoeders
verhoogd naar € 4,00 per keer. Als uw
kind regelmatig overblijft zijn de kosten
€ 1,00, voor incidenteel gebruik van de
overblijfregeling word een vergoeding
van € 2,50 gevraagd.

Uitnodiging zwerfafval
Zaterdag 3 maart wordt door de gemeente
Reimerswaal een zwerfafval actie gehouden.
Langs de zeedijk van de Wester-en
Oosterschelde ligt vaak veel zwerfafval.
Samen maken we Zeeland een stukje schoner!
Verzamelen zaterdag 3 maart om 09.30 uur bij
Golfcentrum Reymerswael, Grensweg 21,
Rilland. Afsluiting tussen 12.00 en 12.15 uur.

Oriëntatie Reimerswaalse samenwerking
Het bestuur van onze school participeert sinds
enige tijd in de commissie Reimerswaalse
Oriëntatie Samenwerking. Ontwikkelingen in
het onderwijsveld én veranderingen in wet- en
regelgeving hebben er toe geleid dat deze
commissie, bestaande uit de zes
reformatorische scholen uit onze gemeente, is
opgericht. Nagedacht wordt over de
mogelijkheid van een intensievere vorm van
samenwerking voor het Reimerswaals
reformatorisch onderwijs. De commissie heeft
de opdracht gekregen hier onderzoek naar te
doen met het oog op het continueren van de
huidige vorm van reformatorisch onderwijs in
alle Reimerswaalse kernen. Voor dit
onderzoek heeft de commissie een externe
partij benaderd, die de commissie tijdens dit
proces ondersteunt. De VGS begeleidt dit
traject tijdens deze periode tot en met april
2018. Er zullen nog een aantal
commissievergaderingen volgen, waarin
nagedacht wordt over de noodzaak van
samenwerking en de beste vorm hiervoor.
Deo volente april 2018 zal er een rapport met
conclusies en aanbevelingen aan de betrokken
besturen worden gepresenteerd. Daarin zullen
verschillende mogelijkheden rondom
samenwerking te vinden zijn. Er wordt dan
nog geen besluit genomen om daadwerkelijk
wel of niet te gaan samenwerken. Het is
vooral een verkenning van de verschillende
opties.
Bijdrage groep 3
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 van groep 3
hebben voor deze nieuwsbrief goed hun best
gedaan om iets te maken. Kijkt/leest u weer
mee op de volgende bladzijde?
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Uit de schoolgids
Wij vinden het heel belangrijk om voor
alle betrokkenen (kinderen én
leerkrachten) een veilige school te zijn.
Ook vanuit de overheid komt steeds
meer aandacht voor dit belangrijke
onderwerp. En hoewel wij als kleine
dorpsschool tot nu toe weinig merken
van onveiligheid, vinden wij de aandacht
hiervoor zeer terecht.
Veiligheid omvat fysieke veiligheid
(gebouw en materialen) maar vooral ook
sociale veiligheid.
Deze sociale veiligheid wordt onderzocht
via ouderbezoekformulieren,
vragenlijsten aan kinderen en andere
middelen. Als uit deze onderzoeken
blijkt dat acties nodig zijn, worden deze
ondernomen.
Deze veiligheid wordt bevorderd door
duidelijke schoolregels en protocollen.
Deze regels worden regelmatig met de
kinderen besproken en uiteraard
gehandhaafd.
Omdat ouders ten allen tijde de eerst
verantwoordelijke blijven van (het
gedrag van) hun kinderen, worden
ouders bij ernstig wangedrag hiervan
direct op de hoogte gesteld. In zulke
gevallen wordt aan de betreffende
leerling een schorsing opgelegd van
maximaal een dag. Deze schorsing wordt
gemeld aan de leerplichtambtenaar van
de gemeente. Ernstig wangedrag dat tot
een schorsing leidt is:
- Vloeken
- Uitschelden, mondeling of fysiek
bedreigen van een medewerker
van de school
- Opzettelijke vernieling of
diefstal, vuurwerk- of
wapenbezit.

Lege bakjes
Voor handenarbeid kunnen we regelmatig
lege boterbakjes of saladebakjes gebruiken.
Wie wast ze af en geeft ze mee? Alvast
bedankt voor de moeite. U kunt de bakjes
afgeven/neerzetten in de personeelskamer.

Voorjaarsvakantie
Vrijdagmiddag 16 februari hebben de
kinderen van groep 5-8 een vroegertje.
De school is om 14.30 uur uit! Dit i.v.m.
de voorjaarsvakantie. De
voorjaarsvakantie is van 19 t/m 23
februari. Iedereen een fijne vakantie
toegewenst!

Excursie watersnoodmuseum
Donderdagmiddag 15 februari zijn de
leerlingen van groep 6 en 7 met de bus op
excursie naar het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk geweest. Ze hebben een

rondleiding in de 4 caissons van het
museum gekregen. Het was
indrukwekkend! Wij willen de ouders
hartelijk bedanken voor de begeleiding.
Bedankt!
Ik wil alle kinderen en ouders bedanken die in
de afgelopen weken aan mij gedacht hebben
toen ik plotseling in het ziekenhuis werd
opgenomen. De Heere heeft genezing
geschonken en komt daarvoor de dank toe!
Inmiddels heb ik mijn werk weer grotendeels
kunnen hervatten en hoop ik na de
voorjaarsvakantie weer volledig te kunnen
werken.
Hartelijke groeten,
Meester Golverdingen
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