
 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 

We zijn dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruitprogramma en daar zijn we 

heel erg blij mee. Concreet houdt dat in dat kinderen een 20 wekenlang kunnen 

genieten van het eten van fruit. Daarnaast geven we in de lessen aandacht voor  

gebruik van fruit en gezonde voeding. 

We hebben al eerder via dit programma schoolfruit op school kunnen inzetten en 

we weten zeker dat veel kinderen en ouders dat op onze school erg waarderen. 

Vroeg was het “snoep verstandig, eet een appel”. Nu is het  “snoep verstandig, 

eet een appel, peer, komkommer, kiwi, mango, druiven,  radijsjes, wilde perzi-

ken, frambozen, mandarijnen, sinaasappels, bananen !!!! 

 

 

Vorig jaar hadden we een aantal ouders die  3 dagen per week ( vaak op 

wo,do,vr) ‘s ochtends voor 10 uur juffrouw Therese hielpen met het klaarmaken 

va het schoolfruit. Het geeft ook wel wat extra werk ( afhankelijk van het soort 

fruit). Een half uurtje vraagt het wel. Helpt u mee? Helpt u de kinderen door ze te 

kunnen laten genieten van lekker fruit? Wij zijn met uw hulp erg blij! 

 

 

 

Deelname aan schoolfruit  
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. 

Wie helpt mee?  



P A G I N A  2  

Gevonden voorwerpen en frui tbakjes  

Ik sta er soms versteld van hoe-

veel gevonden voorwerpen er op 

school worden verzameld. De 

mand bij de speelplaatsdeur 

puilt vaak oud met waardevolle 

spullen, jassen, dassen, petten, 

fruitbakjes etc.  

Wilt u nog eens nakijken of er 

voorwerpen van uw kind tussen 

zitten?U doet ons nog een groter plezier door kledingstukken, tassen, jas-

sen, fruitbakjes etc. te voorzien van de naam van uw kind. Dan hoeven wij 

het niet in de gevonden voorwerpen bak te leggen, maar kunnen we het 

direct aan het desbetreffende kind teruggeven en het kind helpen om kwijt-

raken te voorkomen.  

Volgens mij gaat er dan ook een duidelijke opvoedende waarde van uit. 

Ik wil alle mensen die er aan hebben bijgedragen 

dat het schoolkamp voor groep 7 en groep 8 zo 

goed is verlopen van harte bedanken. De kin-

deren hebben er van genoten. Het was weer dik 

voor herhaling vatbaar. Nog een jaartje wachten, 

dan gaan we weer los voor een volgend kamp. 

 

 

  Jarigen 

Geslaagd schoolkamp  

Open ochtend  

Volgende week woensdag 11 oktober hebben we op onze school een open in-

loopochtend voor belangstellende ouders voor onze school. Meneer Han en juf-

frouw Therese staan voor u klaar om u een mooie indruk van de school te geven. 

Mede daardoor hopen we dat u een goede schoolkeuze kunt maken voor uw kind. 

We beseffen dat het voor ouders van “eerste “ kinderen best wel moeilijk is om zo’n 

moeilijk besluit te nemen. Waarin lijken scholen op elkaar? Waar liggen de verschil-

len? Waar voelt uw kind zich het best thuis. 

Antwoorden op die vragen kunnen 

gegeven worden op de open dag  

en als u later nog meer vragen wilt  

stellen  of nog een keer wilt komen  

kijken….kan dat altijd.  

1 telefoontje naar de school  

is voldoende om dat te regelen. 

Belt u gerust. 076-5938126 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
 

Oktober 
 
11  Open ochtend nieuwe leerlingen/ ouders 
16 tm 20 okt Herfstvakantie 
24   Zorgteam 
25   Hoofdluiscontrole 

  Bijeenkomst cultuur coördinatoren 
26   DAT 

              Teamvergadering 
30   Uitleenweek bibliotheek 
31   Techniekmiddag gr 7-8 
 
November 
1   Muziek gr 5-6 
2   Oudergesprekken groep 1-2 
3   Literatuur groep 1-2 
7   Nationaal schoolontbijt 

  Oudergesprekken groep 1-2 
  Creamiddag 
  Juffenfeest groep 4 
  Inloop CJG 
9   Vakwerk meesterwerk 
10   Oudste kleuterdag 

  juf Karin op BHV cursus 
14   GMR 
15   Studiedag BAS, leerlingen vrij 
16   Schriften toetsendag 
  OV 
 
 

   

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….. 

De leerlingen van groep 7 en groep 

8 waren vandaag weer moe en 

voldaan en met volle leuke herin-

neringen aan een geslaagd kamp 

op school.  

 

Het kamp was geslaagd en goed 

verlopen. Daar hebben ze natuur-

lijk ook zelf voor gezorgd. 

Complimenten allemaal. 

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


