
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 kun-
nen laten genieten van lekker fruit? Wij zijn met uw hulp erg blij! 
Vanaf volgende week kunnen de kinderen op woensdag, donder-
dag en vrijdag weer genieten van een gezond stuk fruit. Om die 
gezonde lijn door te trekken naar de maandag en de dinsdag 
vraag ik u uw kind ook op die dagen fruit of iets gezonds mee te geven voor tijdens de 
pauze. 

Uit de eerste test blijkt dat het binnenkomen  een stuk rustiger verloopt. We gaan er dus 
nog een tijdje op deze basis mee door. 

Zoals u ziet is er geen sprietje onkruid op 
onze speelplaats te ontdekken. Drie 
opa’s van kinderen hebben het initiatief 
genomen om wekelijks een rondje over 
de speelplaats te maken en daarbij al 
het beginnende onkruid weg te halen. 
Het resultaat mag er zijn. Geen onkruid, 
geen los slingerend vuil, geen zand, geen 
vallend blad waar je over weg kunt 
schuiven of vallen. De speelplaats ziet er 
prima uit en het is voor de kinderen een 
genot om op te spelen. 
 

We geven daar ook een duidelijk seintje mee af dat we het milieu serieus nemen en dat 
we het belangrijk vinden om te mogen spelen in een schone schoolomgeving. Als kanjer-
school zetten we vaak kinderen in het zonnetje. Deze drie opa’s Ton van Gerven, Tonnie 
van Geel en Rinus Brenters verdienen die plaats in het zonnetje zeker. De kinderen ne-
men het over en die zien we ook vaker vuil naar de kliko brengen. Een goed voorbeeld 
doet goed volgen. Ouderbetrokkenheid gaat op onze school een generatie verder en daar 
zijn we met zijn allen heel erg blij mee. 

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. 

 Gewijz igd binnenkomen  

Onkruid vergaat ,  maar heeft  wel  een 
zet je  nodig  



P A G I N A  2  

Terheijden, november 2017,  

 

Beste ouder(s) en/of verzorger
(s), 

 

Heeft uw kind vorig schooljaar 
ook zo genoten van de sinter-
klaasviering, kerstviering, het 
carnavalsfeest, de sportdag, de 
schoolreis en alle andere leuke 
activiteiten? 

Mede dankzij de door u betaalde ouderbijdrage hebben school en oudervere-
niging al deze leuke activiteiten kunnen organiseren. Ook voor het schooljaar 
2017/2018 staan er weer een groot aantal activiteiten op het programma, die 
bekostigd worden uit de ouderbijdrage die wij u vragen te betalen. 
Deze contributie is € 27,50 per kind (inclusief eigen bijdrage schoolreis).   
Voor nieuwe leerlingen, vragen we € 2,00 per maand en € 5,50 voor het uit-
stapje. 

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag voor 17 NOVEMBER over te maken op 
onderstaande rekening. 

Rekeningnummer NL19RABO0150604823 (Rabobank Terheijden) ten name 
van Oudervereniging Zonzeel in Terheijden, o.v.v. naam en groep van uw  
kind(eren).   

Wij realiseren ons dat de ouderbijdrage een aanslag op het budget kan zijn. 
Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid een beroep te doen op Stichting Leer-
geld. Voor informatie hierover kunt u terecht op de site www.leergeld.nl. Ook 
is in overleg met de penningmeester betaling in termijnen mogelijk. Mocht u 
van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u contact met haar op-
nemen.  

Namens de kinderen hartelijk dank voor het betalen van uw bij-
drage. 

Met vragen of suggesties aangaande de oudervereniging en/of de activiteiten 
kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de leden van de oudervereniging. 

Deze bestaat uit  Ardien Nelissen, Bianca Vos, Claudia de Ridder, Annemieke 
Bax, Joyce Dirker, Loes van der Zanden, Ingrid Wirken , Roos Lubbers, Thamara 
de Vries, Florien van Kemenade, Kees Machielsen en Mirella Rikken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Oudervereniging BS Zonzeel 

 

Onderstaand de gegevens van de penningmeester 

Mirella Rikken (mama Olaf gr 7 en Luuk gr 6) 

mirellarikken@ziggo.nl 

06-11071490 
 

 

  Jarigen 

Bijdrage oudervereniging  

14 nov Katie Berg 

15 nov Nanno Abbo 

15 nov Fenna van Rijswijk 

16 nov Lotte Westgeest 

20 nov Myron Court 

22 nov Meike van der Zanden 

23 nov Sem van Loon 

24 nov Quint Kasandikromo 

http://www.leergeld.nl
mailto:mirellarikken@ziggo.nl




Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
November 
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 textaid 

  Meeneemdag kleuters 
  Zorgteam 
  Teamvergadering 
  Oudergesprekken gr 3 tm 8 eerste ronde 

29   Intervisie MAT 
30   Intervisie DAT 
 
December 
5   Sint op school 
6   Meeneemdag groep 1-2 
7   Oudergesprekken gr 3 tot en met 8 eerste ronde 
8   Oudste kleuterdag 
11   Uitleenweek bibliotheek 

  Bijeenkomst Traaies Energie Collectief? 
12   Techniekmiddag gr 5 
13   Kerstbijeenkomst skod 
14   Teamvergadering 
19   Creamiddag 
21   Kerstviering 
22   Laatste schooldag voor….. 
 
K E R S T V A K A N T I E  
 

   

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 

 

 

Zonnetjes  

van  

de week….. 

Felicia heeft een broertje (Marcelino), Vienne 

een zusje (Linde) en Mees kreeg een broertje 

(Jop). 

Proficiat aan jullie, maar natuurlijk ook aan 

jullie ouders. Ook voor jullie een plaats in het 

zonnetje 

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

Ferre  heeft  de afgelopen tijd veel 

medische hulp nodig gehad en hij 

houdt zich daar heel sterk onder. Dan 

verdien je wat warmte in een lekker 

zonnetje 


