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Agenda school 

Voor zover bekend: 

Datum Activiteit 

  

Woe. 9 november Nationaal Schoolontbijt 

di. 15 november Studiedag: alle 
leerlingen vrij! 

Di. 22 november Oud Papier 

Ma. 5 december Sinterklaasfeest 

Woe. 21 december Kerstfeest 

Vr. 23 december 12.00 uur: kerstvakantie 

26 dec. t/m 5 jan. Kerstvakantie 

Nieuws vanuit school – Algemeen 
 

Bijna herfstvakantie: 

En dan is het alweer bijna herfstvakantie. 

De afgelopen 7 weken zijn voorbij gevlogen. 

Kinderen en team hebben hard gewerkt! 

Er is grote inzet van iedereen geweest bij het 

verzamelen van textiel (Textielrace). Helaas de 

tweede plaats, maar compliment hoor aan iedereen! 

Inmiddels hebben ouders het initiatief genomen om 

alle kinderen van de school toch een alternatief 

schoolreisje te kunnen geven.  

Een leuk vooruitzicht voor  na de herfstvakantie! 

 

Corona en Covid-19 draaiboek 2022-2023: 

Iedere school moet een Covid-19 draaiboek 2022-

2023 hebben opgesteld. 

Ook de Zandloper heeft een draaiboek opgesteld met 

daarin landelijke en schoolspecifieke maatregelen. 

Dit draaiboek is besproken in de MR 

(Medezeggenschapsraad). De MR van de Zandloper 

heeft met het Covid-19 draaiboek van de Zandloper 

ingestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment bevinden we ons in scenario 2 

(preventieve maatregelen) 

Dit houdt in: 

Uitvoeren van de basismaatregelen: 

- Handen wassen  

- Hoesten in de elleboog  

- Niezen in de elleboog  

- Uitvoeren van een (zelf)test bij klachten 

- Zorgen voor voldoende frisse lucht: goed 

ventileren 

En, extra aandacht voor personen met een kwetsbare 

gezondheid. 

Schoolspecifiek: 

Als Zandloper geven wij alle kinderen  op vrijdag een 

zelftest mee. 

 

Coöperatief Kindcentrum De Zandbijen: 

Op 4 oktober is de naam van ons Kindcentrum bekend 

gemaakt: De Zandbijen. 

Reden voor een feestje!  

School en kinderopvang 

werkten al samen en 

zullen nog meer één 

team gaan vormen. 

Het doel van De 

Zandbijen is een plek te zijn waar kinderen van 0-12 

jaar zich in alle geborgenheid kunnen ontwikkelen. 
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Coöperatief Onderwijs: 

Gaat uit van Vertrouwen, eigenaarschap en 

samenwerken. 

Focusdoelen: 

Doelen die centraal staan 

gedurende de week. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- Tijdens het zelfstandig werken gebruik ik mijn 

zelfstandig werken blokje 

- Als je samenwerkt dan overleg je met elkaar 

- Ik  kleur mijn taak op mijn weektaak af met de 

kleur van de dag  

 

Nieuws vanuit Kinder- en peuteropvang/BSO: 
Afgelopen 6 weken hebben wij gewerkt aan het 

thema: Welkom Puk! We hebben onder andere de 

ruimte op de foto gezet, 

de keuken schoon en 

netjes gemaakt en 

gezellig ingericht met 

foto’s en een bloem. 

Afgelopen week hadden 

we rustweek en 

mochten de ouders 

komen kijken. 

Het was zeer geslaagd.  

 

 

 

Op naar het volgende thema: 

regen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen en -middagen 2022-2023: 

Studiedag Studiemiddag: 
12.00 uur vrij 

 

Di. 15 november 
2022 

Do. 15 december 
2022 

 

Do. 9 februari 
2023 

Di. 21 februari 
2023 

 

Di. 4 juli 2023 Do. 13 april 2023  

 Di. 20 juni 2023  

 

Vrijwilligers Gamal Hussein en Saleh Abdulazis: 

Gamal en Saleh komen voortaan op de dinsdag- en 

donderdagochtend vrijwilligerswerk doen. 

Daar zijn we heel blij mee, want er zijn klussen 

genoeg! 

Beiden zijn bewoners van het AZC. 

We wensen Gamal en Saleh een fijne tijd bij ons op 

school. 

Rooster oud papier 

Dinsdag 22 november, aanvang 17.45 uur bij school: 

Roy Marissen 

Richard Driessen 

Sander Niphuis 

Marco Bouwmeester 

 

Bedankt voor jullie hulp! 

 

Informatieavond:  

Na de herfstvakantie wordt u door 

de leerkracht van uw kind(eren) 

uitgenodigd voor een informatieavond: hoe hebben 

we de lessen georganiseerd (pedagogische en 

didactische blikken), de structuur van de dagen, 

leerstof, praktische zaken enz. 

U wordt uitgenodigd door de leerkracht(en) die uw 

kind(eren) in  het pedagogisch blok begeleiden. 

Deze leerkrachten zijn ook de contactpersonen  als 

het om uw kind gaat. 
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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 zijn op woensdag  26 oktober en  

23 november en 2022. Wel graag even contact 

opnemen met de school. 

 

In december is er geen PeutersBijeen. 

 

Een fijne herfstvakantie! 

Teams Zandloper en Zandkanjers: 

Team De Zandbijen 
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