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O.B.S De Zandloper 

Agenda school 

Datum Activiteit 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 7 maart Luizencontrole 

Dinsdag 14 maart Oud Papier 

Donderdag 16 maart Open Dag Zandloper 
09:00-11:00 uur 

Dinsdag 21 maart Audit 

Woensdag 22 maart Peuters Bijeen  
10:45-11:45 uur 

Maandag 27 maart Theorie Examen Verkeer 
Groep 7/8 

7 april t/m 10 april Goede Vrijdag en 
Paasweekend 

Donderdag 13 april Alle leerlingen 12:00 uur 
vrij 

Zondag 16 april Unicefloop 

Woensdag 19 april Peuters Bijeen  
10:45-11:45 uur 

Donderdag 20 april Eindtoets Groep 8 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 

24 april t/m 5 mei Meivakantie 

 

Studiedag Studiemiddag  
Leerlingen 12:00 uur vrij 

Dinsdag 4 juli 2023 Donderdag 13 april 2023 

 Dinsdag 20 juni 2023 

Nieuws vanuit school – Algemeen 

Hard gewerkt! 
De eerste zeven schoolweken van 2023 zitten er 
alweer op. 
In de afgelopen periode is er door leerlingen hard 
gewerkt. Leren omgaan met plannen van je werk 
(weekplanning) , het gebruik van je zelfstandig werken 
blokje en eraan denken dat je al het materiaal dat je 
nodig hebt om zelfstandig te kunnen werken ook bij je 
hebt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In deze periode wordt er ook altijd getoetst (Cito) en 
gewerkt aan het portfolio. 
Hard gewerkt, dus nu een welverdiende vakantie! 
 

Audit 
Dinsdag 21 maart vindt er op school een audit plaats. 
Collega’s  van een andere stichting komen die dag een 
“foto” maken van ons onderwijs. Deze “foto” laat zien 
wat er goed gaat, waar we trots op kunnen zijn en wat 
aanbevelingen zijn om ons onderwijs te verbeteren. Er 
wordt een rapport opgesteld en deze wordt 
besproken in  de MR. Eventuele verbeteracties gaan 
we uitzetten in de tijd voor het nieuwe schooljaar en 
nieuwe schoolplanperiode (2023-2027). 

 

Vragenlijst Oudertevredenheid 
Tijdens de rapportgesprekken is u gevraagd om 
spontaan antwoord te geven op 4 vragen over de 
Zandloper. Daar gaan we zeker wat mee doen! Na de 
voorjaarsvakantie hoort u hier meer over. 
Ook wordt u dit jaar (1x in de twee jaar) weer 
gevraagd om een digitale Vragenlijst 
Oudertevredenheid in te vullen. Na de 
voorjaarsvakantie ontvangt u een inlogcode. Eén code 
voor één ouder. Aan u om met uw (ex)partner te 
overleggen wie de vragenlijst gaat invullen. 
Wat u als ouder van de school vindt is heel belangrijk! 
De uitkomsten van de vragenlijst wordt in de MR 
besproken via de nieuwsbrief met alle ouders gedeeld 
en eventuele verbeteracties worden, net als die van 
de audit, uitgezet in de tijd voor het nieuwe schooljaar 
en nieuwe schoolplanperiode (2023-2027). 
Alvast bedankt voor het invullen! 
 

Juf Paulien met zwangerschaps-/bevallingsverlof 
Juf Paulien gaat na de voorjaarsvakantie met 
zwangerschapsverlof en hoopt in april te bevallen van 
een jongen of toch een meisje……, dat blijft nog even 
spannend! 
Zij wordt tot de zomervakantie vervangen door juf 
Sabine. 
Wij wensen juf Paulien een fijne tijd en juf Sabine 
weer veel werkplezier op De Zandloper! 
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Peuters Bijeen 
Eén keer per maand op een 
woensdag (10:45-11:45 uur) zijn 
peuters (met hun ouders) 
welkom op De Zandloper!  
De eerst volgende data zijn op woensdag 19 maart en 
woensdag 22 april. Wel graag even contact opnemen 
met de school.  

Nieuws vanuit school – Groepen 

Demy-Lee 
Demy-Lee heeft deze week haar laatste schoolweek 
bij ons op school gehad.  
Na de voorjaarsvakantie begint zij op haar nieuwe 
school.  
Wij wensen Demy-Lee heel veel plezier en hopen haar 
nog eens op de Zandloper te zien!  

 
 

Groep 1/2/3 
De kinderen van groep 1/2/3 hebben al kunnen 
genieten van het mooie weer!  
De leerkrachten nemen de leerlingen regelmatig mee 
naar buiten, om ook activiteiten in de buitenlucht uit 
te voeren.  
Groep 3 rekent zelfs buiten. Oefenen van de tientallen 
tot honderd niet op papier, maar door het benoemen 
en maken van grote stappen. Stappen van 10. Lekker 
even bewegen én leren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Groep 5/6 
Groep 5/6 heeft de afgelopen periode met Blink 
gewerkt aan het thema: ‘Stadsmakers’. De kinderen 
hebben hun eigen stad gemaakt en gepresenteerd. 
Daarvoor hebben de kinderen een cijfer gekregen.  
 

 

 
 

Groep 7/8 
Groep 7/8 heeft een gastles gekregen over 
seksualiteit. Deze les wordt aangeboden door de GGD.  
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Nieuws vanuit school – Ouderraad  

Rooster Oud Papier 
Dinsdag 14 maart 2023, aanvang 17:45 uur bij school: 

Robin van Schie  
Arne ter Heide  
Chris Weerman  
Bas Meeuwsen  
Michael Aufdenhaar 
Bedankt voor jullie hulp! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zandkanjers 

Nieuws vanuit Kinder- en 

peuteropvang/BSO 
Afgelopen maandag en dinsdag hadden we thema 
carnaval op de peutergroep, het kinderdagverblijf en 
de BSO.  
De kinderen mochten verkleed komen en ook de 
leidsters waren allemaal verkleed.  
De kinderen mochten zelf kiezen hoe ze verkleed 
gingen. Ze waren allemaal heel erg mooi verkleed. We 
hebben het aan elkaar laten zien en vervolgens 
geknutseld. Het waren geslaagde dagen op naar 
volgend jaar!  
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