
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! 

Ik sta er soms versteld van hoeveel 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 gro-

ter plezier door kledingstukken, tassen, jassen, 

fruitbakjes etc. te voorzien van de naam van 

uw kind. Dan hoeven wij het niet in de gevon-

den voorwerpen bak te leggen, maar kunnen 

we het direct aan het desbetreffende kind te-

ruggeven en het kind helpen om kwijtraken te 

voorkomen.  

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

We merken dat, nu de klassen zijn gewijzigd van lokaal, er meer drukte in de gang is bij 

het binnenkomen van de school. We willen de komende twee weken een andere volgor-

de van binnenkomen gaan testen. 

Bij de eerste bel gaan groep 3 en 4 na een seintje van de leerkracht naar binnen langs de 

deur aan de zwembadzijde. De kleuters komen na de eerste zoemer ( als de groepen 3 en 

4 binnen zijn) op aangeven van de leerkracht samen naar binnen door de grote ingang. 

De ouders kunnen dan weer langs de zwembadzijde de school verlaten.  

Groep 5 t/m 8 komen bij de tweede zoemer via de grote speelplaatsdeur naar binnen, als 

de leerkracht hen heeft opgehaald.  

 

 

Wie helpt mee  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.  

Gevonden voorwerpen en frui tbakjes  

Binnenkomen wordt gewijz igd.  



P A G I N A  2  

Juffrouw Renate heeft al twee jaar met een aantal 

kinderen in een schoolorkest vieringen verzorgd. 

Bewezen is dat het bespelen van een instrument en 

het uitoefenen van muziek sterk bijdraagt aan de 

algemene ontwikkeling van kinderen. Daar komt bij 

dat het ook heel gezellig is en de sfeer tijdens viering 

enorm wordt verhoogd door een schoolorkest. Op de 

eerste vraag voor deelname hebben we van een aantal kinderen een positieve reac-

tie gehad. Er zijn nu 5 kinderen die mee willen doen. 2 kinderen op blokfluit, 1 

op saxofoon, 1 op dwarsfluit en 1 op keyboard. We weten dat nog meer kinderen op 

onze school een instrument bespelen en doen daarom nogmaals een aanvraag. Wie 

doet er mee in ons schoolorkest. Juf Renate oefent direct na schooltijd op woens-

dag. Het kost maar een beetje extra tijd.  

Juzt zoekt i.s.m. de gemeenten Geertruidenberg  en 

Drimmelen verschillende pleeggezinnen voor kin-

deren die door omstandigheden niet thuis kunnen 

wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in 

een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe 

omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via 

school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleegge-

zin. In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg 

verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het 

aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard 

nodig. Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en 

pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Daarover 

gaat de informatieavond van Juzt Pleegzorg.  Een pleegmoeder vertelt over haar 

ervaringen en een medewerker van pleegzorg informeert over de voorbereiding en 

de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennis maken met 

wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte of lange tijd niet 

thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met partner of met 

gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel voor een kind betekenen als 

pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleeg-

ouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden.  

Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg?  Kom naar de informatie-

avond op: 

Woensdag 1 november van 20.00 tot 22.00 uur, Locatie: Gemeentehuis, Park 1  te 

Made 

Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom. Wil je een 

informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond, mail dan 

naar pleegzorg@juzt.nl of  bel 076-525 64 44. 

Op donderdag 9 november houden we onze presenta-

tieavond van vakwerk, meesterwerk. U bent van harte 

welkom om alle werkstukken die de leerlingen van 

groep 7 en 8 hebben gemaakt te komen bewonderen. U 

mag ook uw keuze op het beste, mooiste, vindingrijkste, 

meest creatieve werkstuk kenbaar maken. De nummer 

1 gaat onze school daags daarna al vertegenwoordigen 

op de regionale tentoonstelling. Exacte tijden komen op 

klasbord. 

  Jarigen  

26 oktober Laura   Schokker 

26 oktober Romy Krebbekx 

27 oktober Max van Loon 

30 oktober Liv de Been 

31 oktober Fenne Hanegraaf 

1 novem-
ber 

Liza van Oosterhout 

5 novem-
ber 

Willem van der Zanden 

6 novem-
ber 

Liam Bonora 

6 novem-
ber 

Luuk Rikken 

6 novem-
ber 

Faylin van der Made 

7 novem-
ber 

Joris den Breejen 

9 novem-
ber 

Femke Lievens 

9 novem-
ber 

Lana de Ridder 

Muzikanten gezocht  

Informatieavond pleegzorg, Gemeentehuis te Made 

Vakwerk, meesterwerk 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
Oktober 
30   Uitleenweek bibliotheek 
31   Techniekmiddag gr 7-8 

  Teamvergadering 
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 jaarvergadering 
20   Juffrouw Femke afwezig 

  Juffrouw Wil afwezig 
            Uitleenweek bibliotheek 

21   Rapporten mee 
  Techniekmiddag 
  MAT, ICT netwerk 
  MR 

22   Juffrouw Karin afwezig 
  Studiemiddag bovo breed 

23   Teamvergadering zorg 
28   Inloopspreekuur rextaid 

  Meeneemdag kleuters 
  Zorgteam 
  Teamvergadering 
  Oudergesprekken gr 3 tm 8eerste ronde 

29   Intervisie MAT 
30   Intervisie DAT 
 
 

   

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….. 

Mees en Quinty hebben de foto-

wedstrijd gewonnen. Zij hadden de 

origineelste leesfoto tijdens de 

vakantie gemaakt. 

 

Mees heeft daarnaast ook nog een 

broertje gekregen: “Jop”  

Proficiat 

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


