Beste lezers,
Het is weer tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit
jaar. Wat een groot voorrecht dat we met alle
kinderen en collega’s het nieuwe cursusjaar
mochten beginnen. De Heere heeft ons in de
achterliggende periode gespaard.
Van heel warm weer toen we startten 3 weken
geleden, is het nu nat en onstuimig, maar de
kinderen vermaken zich prima in de pauzes!
Er is veel nieuws te melden. Allereerst verwelkomen
we 4 nieuwe kinderen op school. Stijn Janszen,
Michal Jobse, Stijn Nieuwenhuize en Zaraly
Slabbekoorn. Van harte welkom, we hopen dat jullie
het snel gewend zijn op de Zandbaan!

Actiepunten:
3-10
3-10
9 t/m 13-10
13-10
15 t/m 20-10
24-10
25-10 of 1-11

Dag van de leraar
Teamuitje, kinderen ’s middags vrij
Stroopwafelactie W&D
Kinderen hele dag vrij (OVB)
Herfstvakantie
GEEN schoolzwemmen
Open dag ?

Opbrengst financiële actie
Tijdens de jaarsluiting is bekend gemaakt hoeveel
geld wel opgehaald hebben tijdens de financiële
actie: € 2.697,55. Wat een enorm bedrag! Alle
kinderen die zich hiervoor hebben ingespannen en
iedereen die een bijdrage heeft gegeven: heel
hartelijk bedankt! Het bestuur heeft besloten dit
bedrag af te ronden zodat er € 3.000,- overgemaakt
kon worden. Dit bedrag zal door ZOA gebruikt
worden om watervoorzieningen te realiseren in
Afrika.

Herfstvakantie
Op 16 oktober begint de herfstvakantie. De
kinderen zijn waarschijnlijk op vrijdag 13
oktober al vrij. We verwachten dan namelijk het
nieuwe meubilair, maar dit is nog niet definitief
toegezegd door de fabrikant. We houden u op de
hoogte. Ze worden op maandag 23 oktober weer op
school verwacht. Een goede vakantie toegewenst!
Zodra de levering achter de rug is, hopen we aan u
door te geven wanneer de open dag georganiseerd
wordt! Dit wordt waarschijnlijk 25 oktober of 1
november 2017.

Informatieavond Groep 6/7/8
Afgelopen dinsdag heeft de informatieavond van
Groep 6-8 plaatsgevonden. We kunnen terugzien
op een fijne avond, hartelijk dank voor uw
betrokkenheid.

Ouderbezoeken
Tussen de herfst- en de kerstvakantie proberen de
leerkrachten weer zoveel mogelijk ouders te
bezoeken. We hopen op fijne ouderbezoeken!

Stroopwafelactie Groep7/8
In de week van 9-13 oktober gaan de leerlingen uit
groep 7/8 aan de slag om stroopwafels te verkopen
voor de stichting Woord & Daad. Veel succes,
jongens en meiden!
Dag van de leraar
Op dinsdagmorgen 3 oktober krijgen de kinderen de
gelegenheid om hun juf/meester te verrassen i.v.m.
de dag van de leraar. Wij houden dit niet op de
landelijke dag 5 oktober, maar zetten de
personeelsleden op 3 oktober in het zonnetje.
Houd uw mailbox in de gaten…
’s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. een
personeelsuitje.
Staking
Op donderdag 5 oktober is het de dag van de
leraar. Op deze dag is er een landelijke staking in
het onderwijs. Wij doen niet mee aan deze staking
en verwachten de leerlingen gewoon op school.
We herkennen echter wel de problematiek in het
onderwijs en hopen dat er een oplossing gevonden
wordt.

Methode ‘Wonderlijk gemaakt’
Op school gaan we na de
herfstvakantie de lessen van
‘Wonderlijk Gemaakt’ weer geven.
De meester en de juffen geven
de lessen in de ‘enkele’ groepen.
De kleuters krijgen deze lessen
na de voorjaarsvakantie. De ouders van de kinderen
uit groep 3, 4 en 5 krijgen een email van de
leerkracht waarin staat welke les er wanneer
gegeven worden. U heeft allemaal de ‘ouderversie’
van deze methode gekregen zodat u thuis mee kunt
lezen en voorbereid bent op mogelijke vragen van
uw (kind)eren. Heeft u het boekje nog niet
gekregen? Laat het even weten via
administratie@zandbaan.nl
Vacature managementassistente
Juf Willeke heeft besloten om haar werk op de
Zandbaan te beëindigen. We vinden dat heel erg
jammer, maar respecteren haar beslissing. We zijn
juf Willeke heel erg dankbaar voor het vele werk dat
zij heeft verricht. We wensen haar Gods zegen toe
voor de toekomst! Door het vertrek van Juf Willeke
ontstaat er een vacature van 1 dagdeel per week.
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In verwachting
Vlak voor de zomervakantie had juf Marije groot
nieuws voor de kinderen van groep 5/6. Samen met
haar man Matthijs verwachten ze in januari 2018
een kindje. We willen hen van harte feliciteren! We
hopen en bidden dat alles voorspoedig mag
verlopen. In verband met het zwangerschapsverlof
ontstaat er een tijdelijke vacature van leerkracht
voor groep 5/6.

Vanuit de schoolgids
Maandelijks hopen we een alinea uit onze
schoolgids te publiceren in de nieuwsbrief. Op deze
manier blijft u op de hoogte van een aantal
praktische zaken. Recent hebben we de nieuwe
schoolgids 2017-2018 naar alle ouders gemaild.
Vriendelijke groet,
Meester Golverdingen

Voor beide vacatures zal eerst binnen (de
vervangerspool van) Colon gekeken worden of er
een geschikte vervanger/vervangster beschikbaar
is. Als dat niet het geval is, worden de beide
vacatures opgesteld en zal er geadverteerd worden
in het RD, op onze website, de website van Colon
én in het Kerkelijk Nieuws.

Jarige leerlingen in september en oktober:

September:
7 Sarah Bliek (2008)
7 Jeroen de Vos (2008)
9 Jelle Polderman (2008)
14 Celine Wisse (2006)
19 Lotte Moerdijk (2006
20 Guido Slabbekoorn (2007)
27 Koen Nieuwenhuize (2010)
Oktober:
7 Robbert Berting (2006)
8 Samuël Jobse (2007)
9 Carmen de Leeuw (2008)
14 Lyana Wisse (2005)
19 Esther Hollestelle (2007)
24 Loïs Jobse (2007)
29 Corstiaan Traas (2010)
Alle jarigen mogen een mooie kaart komen ophalen
bij meester Golverdingen. Hij is meestal op dinsdag
en woensdag op school!
Ook collega’s zijn jarig geweest of binnenkort jarig.
2 sept Juf Helma
6 sept Meester Schipaanboord
12 sept Meester Golverdingen
4 okt
Juf Marieke
Geen schoolzwemmen op 24 oktober
Het schoolzwemmen op 24 oktober vervalt. Op
deze ochtend maken andere scholen gebruik van
het zwembad. Er wordt niet geruild of verschoven,
de zwemles vervalt gewoon.
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Uit de schoolgids:
9.1
Telefoon
Het is bezwaarlijk voor het personeel de les te
moeten verlaten voor de telefoon. Wij vragen u,
indien nodig, voor of na schooltijd te bellen.
9.2
Ziekte en afwezigheid
Wij verzoeken u ziektegevallen van uw kind
telefonisch, zo mogelijk tussen 8.15 en 8.30 uur,
door te geven aan degene die de telefoon
opneemt. Ook als uw kind om andere redenen
afwezig is, vragen wij u om ons tijdig op de
hoogte te brengen. Verlof voor bijvoorbeeld een
bruiloft, kan via de website aangevraagd worden.
9.3
Verjaardag
Wij stellen het op prijs dat eventuele traktaties
van de kinderen uit gezond voedsel bestaan.
Laten we denken aan de gezondheidstoestand
van onze kinderen en ook aan het tandbederf.
Het trakteren van kauwgom is i.v.m. het meubilair
en de vloerbedekking niet toegestaan. Omdat we
over een koelkast met vriesvakje beschikken, is
het mogelijk op ijsjes te trakteren. Ook
beschikken we over een magnetron, waardoor
iets warms trakteren ook tot de mogelijkheden
behoort. Zorgt u dan wel voor een kant en klare
schaal met ‘gebruiksaanwijzing’?
Tenslotte willen we u vragen om gefrituurde
traktaties thuis klaar te maken. We willen het
frituren niet binnen de school laten gebeuren
omdat de frituurlucht lang in de school blijft
hangen.

Bladzijde 2

Nieuwsbrief september 2017
Voor alle data geldt Deo Volente!

Bladzijde 3

Nieuwsbrief september 2017
Voor alle data geldt Deo Volente!

Bladzijde 4

