
 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 

 

Basisschool Zonzeel staat voor goed onderwijs. Samen met 

het team van school en de ouders/verzorgers, willen we 

ervoor zorgen dat de kinderen een leerzame en leuke tijd 

op BS Zonzeel hebben. Daarvoor hebben we ouders no-

dig die zitting willen nemen in de Medezeggenschapsraad 

en Oudervereniging.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 zijn 

daar vacatures. Vind je het leuk om mee te denken over beleidszaken of om leuke schoolse 

activiteiten te organiseren? Lees verder en neem contact op. 

Nieuwe lid voor de Oudervereniging 

Ieder schooljaar organiseert de OV allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen van BS Zon-

zeel, zoals Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek en de Buitenspeeldag. Daarnaast sparren 

we met de directeur en het team over dagelijkse beslommeringen van de leerlingen.  

We zoeken een enthousiaste ouder die het leuk vindt om activiteiten te organiseren. We 

vergaderen iedere twee maanden en na afloop is er een gezellige nazit. Heb je interesse? 

Mail naar ov@zonzeel.nl of spreek een lid aan op het schoolplein.  

Nieuwe MR-leden voor de oudergeleding  

De MR van de Zonzeel bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders/verzorgers van de leer-

lingen. We praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de Zonzeel. De 

MR is de schakel tussen ouders, personeel en directie.  Op een aantal terreinen heeft de MR 

instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, kan het zaken be-

spreken en voorstellen doen. Als lid van de MR ben je betrokken bij de besluitvorming over 

het beleid van de school. 

De zittingstermijn van de huidige voorzitter van de MR, Ronald Roks, zit er bijna op. Hoewel 

hij zich graag nog een jaar inzet voor de MR nodigen wij je uit je verkiesbaar te stellen. 

Daarnaast neemt huidig lid Leon van Lierop afscheid en zijn we voor hem ook op zoek naar 

een nieuw lid. Bij aanmelding van meer dan twee kandidaten gaan we een verkiezing hou-

den. 

Wil je op beleidsniveau je steentje bijdragen aan het onderwijs voor de kinderen van BS 

Zonzeel? Dan nodigen wij je graag uit je verkiesbaar te stellen. Dit doe je door het sturen 

van een e-mail naar mr@zonzeel.nl. Doe het vóór 20 september a.s. Wil je graag eerst meer 

weten, dan kun je terecht bij Ronald Roks, Mischa van Schaijk en Leon van Lierop 

(bereikbaar via hetzelfde e-mailadres). 

Notulist (m/v) voor de verslaglegging van de MR-vergaderingen 

De notulist van de MR, Lara Roks, heeft aangegeven uiterlijk aan het einde van het school-

jaar 2017-2018 te stoppen met het notuleren van de MR-vergaderingen. Vanwege haar 

vertrek zoeken we een notulist die het stokje van haar overneemt. Dit is al mogelijk vanaf 

huidige schooljaar. De MR vergadert 6 x per schooljaar op dinsdagavond vanaf 19.30 uur. 

Als je het leuk vindt om vergaderverslagen te schrijven, dan kun je meer informatie inwin-

nen bij Lara Roks via roks.lara@gmail.com. 

Met vriendelijke groet,  

BS De Zonzeel, OV en MR 

 

 

Vacatures voor OV en MR  
In dit nummer: 

Z  Zorgen voor elkaar 

O  Oplossen doen we met 
woorden 

N  Netjes ruimen we alles op 
Z  Zelfstandig willen we 

worden 

E Eenieder hoort erbij 

E  Elkaar helpen 

L Leren doen we samen. 
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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. 



Landelijk is een oproep uitgegaan aan 
leerkrachten van het primair onder-
wijs om te gaan staken. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het 
standpunt van ons schoolbestuur nog 
niet bekend en is er in het team ook 
nog geen standpunt van handelen 
bepaald. 
Op het moment dat meer bekend is 
laat ik u dat altijd in een apart schrij-
ven of via een bericht op klasbord 
weten. 
Ik vraag u wel in uw planning er reke-
ning mee te houden dat leerkrachten 
een beroep kunnen en mogen doen 
op hun stakingsrecht. Leerkrachten 
hoeven volgens dit recht er dan ook 
niet voor te zorgen dat uw kind opge-
vangen wordt, hoe vervelend dat ook 
voor u is.  
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Onze uitleenweken vallen in de week 
die begint met 

 11 september 

 2 oktober 

 30 oktober 

 20 november 

 11 december 

 15 januari 

 5 februari 

 5 maart 

 26 maart 

 16 april 

 28 mei 

 18 juni 
25 juni leveren we alle boeken weer 
in en hebben we weer een jaar lang 
kunnen genieten van de wereld van 
het kinderboek. 
Fantastisch 
 
 
 
 

Na een zomervakantie, als de speelplaats 
6 weken lang niet is gebruikt, merken we 
jaarlijks dat heel veel onkruid is uitge-
schoten en doorgegroeid. Het was natuur-
lijk een groeizaam jaar dit jaar. Warm 
weer en redelijk veel vocht zorgden er 
voor dat het onkruid redelijk kon gaan 
woekeren. 

We zijn dan ook erg blij dat Ton van Ger-
ven menig uurtje op onze speelplaats 
heeft doorgebracht en  heel nauwkeurig 
alle onkruid heeft verwijderd. De speel-
plaats ziet er dan ook weer schitterend 
uit. 

Ton, heel hartelijk dank en fijn dat je sa-
men met dhr.v. Geel een wakend oog op 
onze speelplaats wilt houden en onder-
houd wilt blijven doen.  

Om er voor te zorgen dat de speelplaats 
ook weer netjes blijft hebben we als 
school een grote handveegmachine aan-
geschaft om de speelplaats nu ook netjes 
te houden. Voorkomen is beter dan gene-
zen. 

Als iedereen een beetje meewerkt en ook 
vuilnis netjes in de kliko gooit houden we 
een mooie schoolomgeving. 

 

 
 
 
 

Stakingsdag  Uitleenweken  

We zijn deze week weer gestart met het 

uitlenen van bibliotheekboeken op onze 

school. We zijn erg blij dat we een aantal 

ouders weer bereid hebben gevonden mee 

te helpen bij het uitlenen. 

Op dinsdag zou het fijn zijn als er nog wat 

ouders willen komen helpen. Het kost eens 

per 3 weken een uurtje werk en wij zijn er 

erg blij mee. 

Lezen is een belangrijke voorwaarde voor 

leren en u kunt daar uw steentje aan bijdra-

gen. 

Meld u uzelf aan! Grandioos... 

Leesmoeders 

gezocht 

De speelplaats z iet  er weer pico bello uit  



P A G I N A  3  

Vervangen 
bij ziekte 

We hopen natuurlijk dat leerkrach-

ten van uw kind niet ziek worden en 

een heel schooljaar lang hun be-

langrijke werk voor de klas kunnen 

blijven doen. Toch zal het voor gaan 

komen dat we leerkrachten moeten 

gaan vervangen. Ik voorzie daarin 

wel problemen. Er zijn erg weinig 

mensen die nog kunnen en willen 

gaan vervangen. Er zijn gewoonweg 

minder mensen beschikbaar. Ook 

vanwege de wet en regelgeving 

kunnen we dezelfde mensen niet 

eindeloos vragen vervangingen te 

komen doen. Dat zou verplichtingen 

geven en om aan die verplichtingen 

te voldoen hebben we gewoonweg 

de middelen niet. 

We vinden het ook niet goed om 

een leerkracht met IB taken of een 

directeur te laten vervangen bij 

ziekte. Dan blijft ander belangrijk 

werk liggen. Incidenteel kan het 

gebeuren, maar structureel zullen 

we dat niet doen. 

We doen ons uiterste best om (zo 

goed mogelijk) vervanging voor de 

leerkracht van uw kind te regelen 

als dat nodig is. We hopen niet dat 

het voor gaat komen dat we ge-

noodzaakt worden door gebrek aan 

vervanging kinderen naar huis te 

sturen. Die laatste optie hoeven we 

hopelijk niet in te zetten. 

 

Als u nog invalleerkrachten kent 

..geeft u hen door met mij contact 

op te nemen. Dan kan ik, als het 

nodig is, hen benaderen. 

Bent u zelf bevoegd voor lesgeven 

en wilt u weer eens voor de 

klas...laat het me weten... 

Volgende week dinsdag komt de school-

fotograaf weer op bezoek. We maken 

aan het begin van de schooldag de 

groepsfoto’s, de teamfoto en de por-

tretfoto’s volgen daarna. Aan het eind 

van de ochtend kunnen broertjes/ zusjes 

foto’s worden gemaakt. Via Klasbord 

hoort u meer…. 

Zo aan het begin van het schooljaar 

vraag ik u vriendelijk goed op te blijven 

letten bij het parkeren van uw auto ( als 

het nodig is dat u met de auto komt). Let 

u vooral ook goed op bij het wegrijden. 

Vanuit stilstand kunnen kinderen moei-

lijk inschatten wat een automobilist van 

plan is. Dan gebeuren er ongelukken. 

 

Ik heb met de chauffeur van het busje 

van eskadee afgesproken dat zij zo veel 

mogelijk op het Oranjeplein parkeert. Ik 

heb haar ook gevraagd op te blijven 

letten en te vertrouwen op eigen inzicht 

en als zij het veiliger vindt door omstan-

digheden elders te parkeren moet ze dat 

zeker doen. 

Ik ben er van overtuigd dat ze alles doet 

om het begeleiden van onze leerlingen 

zo veilig mogelijk te verrichten. 

 

  Jarigen 

15 september Joep van Hirtum 

18 september Jasmay Morales Sequera 

19 september Kay Melis 

20 september Fenne van Geel 

23 september Indy van Aalsum 

23 september Saar Verhoeve 

23 september Marijn   Verhoef 

Schoolfoto ’s 

Parkeren 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
September 
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  Juffrouw Lisette afwezig 
26  Consultatie 
 OV vergadering 
27  Schoolkamp groep 7-8 
28  Schoolkamp groep 7-8 

 Techniekmiddag 
29  Schoolkamp groep 7-8 

 Terugkomdag skod-IKC 
 Oudste kleuterdag 

 
Oktober 
2   Uitleenweek bibliotheek 
3   Techniekmiddag / Creamiddag 

  IB netwerk 
  Bijeenkomst contactpersonen 
  MR 

5   Intervisie DAT 
  Teamvergadering 
6   Jantje Beton uitje groep 1-2 
9 tm 13 okt J.v.d.Sande afwezig 
11  Open ochtend nieuwe leerlingen/ ouders 
16 tm 20 okt Herfstvakantie 
24   Zorgteam 
25   Hoofdluiscontrole 

  Bijeenkomst cultuur coördinatoren 
26   Teamvergadering 
 
 

   

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….. 

Vie en Marijn zijn dit schooljaar 

weer op onze school gestart. Na 

een verblijf van bijna een half jaar 

in Engeland zijn ze weer terug en 

weer heel snel aangepast en ge-

wend. Ik heb met Marijn nog wat 

in  het Engels gesproken. Ze gaf me 

in vloeiend Engels een reactie en je 

kon echt merken dat ze dat ook 

gewend was te doen. 

Knap hoor 

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


