
 Wilt u contact met leden van de 

oudervereniging.  

Mail naar: ov@zonzeel.nl 

 Wilt u contact met leden van de 

medezeggenschapsraad.  

Mail naar: mr@zonzeel.nl 

Voor u ligt de eerste zonzeelinfo  van dit 

nieuwe schooljaar. Door middel van deze 

nieuwsbrief willen we u op de hoogte hou-

den van zaken die op bs Zonzeel spelen. 

Normaal gesproken komt de nieuwsbrief 

elke veertien dagen mee. De nieuwsbrief 

wordt dit jaar altijd op donderdag meege-

geven.  

De nieuwsbrief wordt ook op de website 

geplaatst. Eveneens wordt de maandkalen-

der op de website www.zonzeel.nl  ge-

plaatst. Mocht u een of ander gemist heb-

ben, dan kunt u daar ook dezelfde informa-

tie lezen. 

Een speciaal woord van welkom voor alle 

kinderen die dit jaar weer les krijgen op 

onze fijne school. Voor de meeste kinderen 

is het natuurlijk heel bekend en krijgen ze 

dezelfde- of een nieuwe juf of meester. 

Voor de jongere kinderen, die net de eerste 

stappen naar school maken, is het toch 

heel wat. We hopen dat ze zich snel thuis 

voelen.  

Een woord van welkom voor alle “nieuwe” 

ouders, die hun kinderen aan onze zorgen 

toevertrouwen.  

Een warm welkom voor meneer Bart Bos-

sers.  Hij komt in groep 6 onze teamgele-

ding versterken. 

We hopen dat wij kunnen zorgen voor  

goed  onderwijs en samen met u er voor 

kunnen zorgen dat over een aantal  jaren 

uw kind met een goed gevoel kan terugkij-

ken op een geslaagde basisschoolperiode.  

Voor alle ouders en dus ook voor u zeggen 

we nogmaals speciaal...onze school staat 

altijd voor u open. Zoek contact als dat 

nodig is. Dat kan door middel van een ge-

sprek, een briefje, een telefoontje.... 

Wij willen graag weten wat er onder ou-

ders speelt en spreken als team en zeker 

ook als directeur de wens uit dat u de weg 

naar binnen weet te vinden en uw geluid 

laat horen.  

Dat komt het 

onderwijs op 

onze school 

alleen maar ten 

goede en goed 

onderwijs aan 

uw kind is ons 

belangrijkste 

doel. 

Juffrouw Therese werkt dit schooljaar op 

maandag-, woensdag-, donderdag- en vrij-

dagochtend. Op dinsdag is meneer Erik 

Quaijtaal onze conciërge. Meneer Joop 

werkt dit schooljaar op maandag, dinsdag 

en donderdag. Incidenteel zal hij op woens-

dag / vrijdag op school zijn. 

De info komt voortaan elke twee weken op 

donderdag uit. Juffrouw Therese zal op die 

dag de INFO verspreiden.  

Als U de info per mail wilt ontvan-

gen….stuur even een mailtje   vanaf uw 

mailadres naar info@zonzeel.nl  o.v.v. 

graag toezending zonzeelinfo. 

Wij voegen uw emailadres dan toe aan het 

adressenbestand 

Het schooljaar is begonnen.  

Van al les wat  
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T w e e w e k e l i j k s e   u i t g a v e               van basisschool Zonzeel, Terheijden. 



Aan het begin van het schooljaar organi-
seren we  voor elke groep apart een infor-
matieavond. U krijgt informatie over de 
leerstof en de gang van zaken in de groep 
waarin uw kind de lessen volgt. Tevens is 
het een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de leerkracht.  

 De ouderavond voor  groep 6-7-8 
wordt gehouden op donderdag 7 sep-
tember 

 De ouderavond voor groep 1-2 wordt 
gehouden op maandag 11 september 

 De ouderavond voor groep 3 wordt 
gehouden op donderdag 14 september 

 De ouderavond voor groep 4 wordt 
gehouden op dinsdag  19 september 

 De ouderavond voor groep 5 wordt 
gehouden op donderdag 21 september 

 
We willen graag beginnen om 19.30 uur. 
 
 
 
 
 

Groep 3 
Maandag en donderdag 13.15 uur 
 
Groep 4 
Maandag en donderdag 11.15 uur 
 
Groep 5 
Maandag 10.30 uur en donderdag 14.00 
uur  
 
Groep 6 
Maandag 14.45 uur en donderdag 10.30 
uur 
 
Groep 7 
Maandag 14.00 uur en donderdag 9.30 
uur  
 
Groep 8 
Maandag 9.30 uur en donderdag 14.45 
uur 
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Trakteren op school is voor uw kind na-
tuurlijk een feestje op zich. 
We vragen u vriendelijk om de traktatie 
op school “gezond”  te laten zijn. Op onze 
site staan wat voorbeelden en ook het 
internet geeft een berg voorbeelden. 
We vinden een gezonde leefstijl voor onze 
leerlingen erg belangrijk. 
We gaan ons ook weer inschrijven voor 
het schoolfruit. Laten we hopen dat we 
worden ingeloot. 
Daarover medio september meer. 
 
 
 

Infor matie 

avonden  

Ieder schooljaar wordt een  schoolgids 

uitgegeven.  Een gids, die elk jaar geldt als 

leidraad voor het team en ouders. U kunt 

in deze gids lezen wat er op schoolniveau 

allemaal staat te gebeuren. Ook staan er 

afspraken en regels in deze gids.  

De nieuwste schoolgids wordt  op onze 

website www.zonzeel.nl geplaatst. 

In heel veel huisgezinnen staat tegen-

woordig een computer met internetver-

binding. Daarop kunt u, wanneer u wenst, 

de schoolgids lezen.  

 

 

Op de MR vergadering van 3 oktober 

wordt de schoolgids ter goedkeuring aan 

de MR voorgelegd. Daarna zal spoedig 

plaatsing op de website volgen 

Leest u hem eens goed door en spreek 

hier ook over met uw kind. 

 

 

 

U krijgt van ons, zoals u dat al gewend 

was, geen post meer via losse briefjes. 

Post komt allemaal via Klasbord bij u bin-

nen. In de praktijk komt het voor  dat 

briefjes niet worden meegenomen of dat 

kinderen ze kwijtraken. 

Op deze manier weten we zeker dat we u 

kunnen bereiken.  

 

We vragen u in verband met ieders priva-

cy niets van klasbord digitaal verder te 

verspreiden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan u dit jaar weer goed informeren 

via Klasbord.  

 Schoolgids 

Gymlessen  

 Klasbord  

Gezond 

trakteren  
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 Veilig naar–  en van school 

Veilig Verkeer Nederland  

Veilig Verkeer Nederland is een maat-

schappelijke organisatie met burgers als 

natuurlijke achterban. Voor veel men-

sen is verkeersonveiligheid een dagelijk-

se zorg. Hun zorg is ook de zorg van 

Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer 

Nederland doet wat aan die bezorgd-

heid door vraaggericht en samen met 

mensen oplossingen te realiseren voor 

meer veiligheid. Veilig Verkeer Neder-

land wil haar doelen bereiken door be-

leidsbeïnvloeding, onderzoek, voorlich-

ting, educatie, communicatie en acties  

 

Advies aan ouders die hun kind lopend 

naar school brengen en ophalen: 

 Zoek voor het kind een veilige weg 

naar school. Leer het kind door te lo-

pen. Bedenk dat de kortste weg niet 

altijd de veiligste weg is.  

 Loop  niet aan de straatkant, maar 

aan de huizenkant van het trottoir. Is er 

geen trottoir, bespreek dan met het 

kind waar het in dat geval moet lopen, 

b.v. in de berm of aan de uiterste 

(linker)kant van de rijbaan.  

 Besteed aandacht aan situaties waar 

het kind mee te maken krijgt  

 Kijk samen goed uit. Ga na of het 

kind een auto/motor/(brom)fiets ook 

aan ziet komen. Neem de tijd om over 

te steken en wacht tot het verkeer 

voorbij is.  

 Maak gebruik van oversteekplaatsen 

en verkeersbrigadiers.  

 Steek niet over als het voetgangers-

licht rood is.  

 

Wordt de weg naar school fietsend afge-

legd?  

 Geef dan eveneens het goede voorbeeld.  

 Steek over als het verkeerslicht groen is.  

 Als het kind zelf mee mag fietsen, laat het 

dan rechts van u rijden.  

 Controleer of het stuur en het zadel van 

de kinderfiets niet te hoog zijn.  

 Besteed aandacht aan beveiligingsmidde-

len; helm, vlaggetje, opvallende hes/jas  

 Wacht met de fiets bij de school op een 

plaats waar het overige verkeer niet wordt 

gehinderd. 

 

Het kind wordt met de auto gebracht?  

 Doe dit zo min mogelijk; uw kind leert 

zich hierbij niet in het verkeer te gedragen.  

 Vervoer uw kind op een veilige zitplaats 

en gebruik de autogordel.  

 Stop de auto aan de kant van de school. 

Oversteken hoeft dan niet  

 Parkeer waar dit is toegestaan en niet 

voor de in-/uitgang van de school, maar iets 

verder weg  

 Laat uw kind aan de trottoirkant uitstap-

pen.  

 Rijd niet meteen weg, stap zelf ook even 

uit als u uw kind afzet.  

 

 

  Jarigen 

2 augustus Jarno Vos 

8 augustus Jessie Jägers 

10 augustus Floortje Nouwens 

11 augustus Sita Verschuren 

17 augustus Robyn Voogt 

18 augustus Tim Schalk 

18 augustus Maartje den Rooijen 

19 augustus André Hanegraaf 

21 augustus Fenna Roks 

23 augustus Joshua van der Ent 

28 augustus Jonas Dietvorst 

28 augustus Leo Dietvorst 

28 augustus Colin  van Vlimmeren 

3 september Tobias van Duuren 

5 september Brayden van Schijndel 

7 september Bram Witberg 

9 september Stijn Groeneveld 

10 september Shayenne de Nijs 

11 september Katya Kommers 
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 Wanneer hebben de kinderen extra verlof ?  

 Binnenkomen…. 

We hebben dit school een aantal extra studie-ochtenden, midda-

gen ingepland voor het personeel. De kinderen zijn dan vrij van 

school. Het team krijgt dan een extra scholingsmoment, waarmee 

we de kwaliteit van ons onderwijs willen garanderen en verbete-

ren. 

De eerste studiedag wordt gehouden op donderdagmiddag 14 

september. Leerlingen zijn die middag vrij. 

De tweede studiedag wordt gehouden woensdagochtend  15 no-

vember. De leerlingen zijn de gehele ochtend vrij. 

De derde studieochtend wordt gehouden op woensdagochtend 21 

maart De leerlingen zijn de gehele ochtend vrij. 

De vierde studieochtend wordt gehouden op vrijdagochtend 18 

mei. Ook dan zijn de leerlingen de gehele dag vrij. 

Ik geef dit al in de eerste info aan u door, zodat u daar bij uw 

planning rekening mee kunt houden. Ik geef dan nu ook aan dat 

wij op die studiedagen geen opvang voor uw kind kunnen rege-

len.  

 

Als we aan het begin van het schooljaar de studiedagen aan u 

opgeven vervalt voor ons de verplichting voor opvang van uw 

kind. Zo is dat wettelijk geregeld., 

U hebt nog een redelijke tijd om eventueel opvang voor uw 

kind te organiseren. 

 

We maken ook dit schooljaar weer 

gebruik van de plaatselijke biblio-

theek om boeken te gaan lenen. 

We willen daarmee gaan starten in 

de week van 4  of 11 september en 

gaan dan boeken lenen in een fre-

quentie van 3 weken. We hebben 

vorig jaar een aantal ouders bereid 

gevonden het uitlenen van leesboe-

ken mee te begeleiden.  

We lenen boeken op maandag, dins-

dag en donderdag in de uitleenweken. 

Hoe meer ouders ons willen helpen hoe beter dag kan gaan verlo-

pen. In de volgende info zult u de data van de uitleenweken aan 

kunnen treffen. 

Hebt u interesse...geef het aan ons door of stuur een mailtje naar 

info@zonzeel.nl  

Wij zijn erg blij met uw hulp. 

Na de eerste dagen weten alle kinderen in de school inmiddels 

weer waar ze naar toe moeten. 

Vanwege de drukte in de gang vragen we ouders van leerlingen 

vanaf groep 3 niet meer mee naar binnen te komen.  

Dat scheelt veel in de drukte in de gang en zo kunnen alle kin-

deren lekker snel de klas in om weer te beginnen aan een su-

perdag. 

Bij de eerste zoemer gaan de leerlingen van groep 1-2 naar 

binnen en gaan de leerlingen van groep 3 tot en met 8 naar hun 

wachtplaats op de speelplaats. Daar worden ze door de leer-

kracht opgehaald. 

 Leesmoeders gezocht 

 Kalenders 

U kunt de kalender binnenkort ook vinden op onze website 

www.zonzeel.nl  

De kalender op de site wordt twee keer per jaar geactualiseerd.  

De meest actuele afspraken vindt u in de info. Daarin staan de 

meest actuele data van activiteiten voor de komende vier weken. 

Als u prijs stelt op een papieren ouderkalender…...vraagt u dat 

volgende week dan even aan juffrouw Therese.  

 

 

Even kennis maken.. 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Meneer Bart en kom een aantal woensdagen en alle vrijda-

gen werken in groep 6. Daar heb ik ontzettend veel zin in! 

Ik ben 26 jaar en kom uit Made. 

Mijn hobby's zijn voetballen, squas-

hen en leuke dingen met vrienden 

en mijn vriendin ondernemen.  

Als u mij wilt bereiken kan dat altijd 

via de mail: bartbossers@skod.org. 

U kunt natuurlijk ook na schooltijd 

even binnen lopen. 

 

We gaan er samen een leuk en leer-

zaam jaar van maken! 

 

http://www.zonzeel.nl/


Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
Augustus 
31  Teamvergadering 
 
September 
4  Uitleenweek bibliotheek 
5  Techniekmiddag gr 7 en 8 
 Dat 
 Teamvergadering 
7  Informatie-avond IKC ontwikkelingen Terheijden 

 Overleg muziekimpuls 
 Informatie-avond groep 6-7-8 

11  Start groepsplanperiode 
 IB netwerk 

 Informatieavond groep 1-2 
12  Creamiddag 

 Inloopspreekuur CJG 
13  Meeneemdag groep 1-2 
14  Studiemiddag, alle leerlingen ‘s middags vrij 
 Informatie-avond groep 3 
18  ICT netwerk 
19  Schoolfotograaf op bezoek 

 Techniekmiddag groep 4 
 GMR 
 Teamvergadering 
 Informatie-avond groep 4 

20  Informatie-avond doeklas 
21  Informatie-avond groep 5 
25  Uitleenweek bibliotheek 

 juffrouw Lisette afweig 
26  Consultatie 
 OV vergadering 
27  Schoolkamp groep 7-8 
28  Schoolkamp groep 7-8 
29  Schoolkamp groep 7-8 

 Terugkomdag skod-IKC 
 Oudste kleuterdag 

 
 

   

U merkt het: 

Op de laatste pagina van de nieuws-

brief worden de data van activiteiten 

voor  teamleden en/ of ouders nog-

maals vermeld.  

 

 

Polderstraat 110 

4844 BK Terheijden 

Telefoon: (076) 5938126 

E-mail: info@zonzeel.nl 

 

 

Het  zonnetje  

van  

de week….. 

Wij hopen dat in Amerika net zo 

vaak de zon zal schijnen ( of mis-

schien wel vaker dan hier) 

Emma is naar Amerika geëmi-

greerd. We hopen dat ze zich daar 

snel thuis zal voelen en dat het 

prima gaat met haar in de USA. Het 

is toch een hele stap om je geboor-

teland te verlaten en zo’n avontuur 

aan te gaan. 

L e g t    u    d i t     v a s t     i n     u w     a g e n d a  ? 


