
We hebben in onze MR afscheid genomen van Leon van Lierop en Dorien de Vries. Wij 
danken hen allebei voor hun inbreng in de MR gedurende de jaren dat zij op een open en 
constructieve manier in de MR zitting hebben gehad.  
Op onze oproep voor nieuwe mr leden heeft 1 persoon gereageerd en dat is  
Mevr. Daniëlla Lievens. Zij kan daardoor namens de oudergeleding zonder verkiezingen 
rechtstreeks de plaats van Leon van Lierop in de MR innemen. Inmiddels hebben we de 
eerste MR vergadering in de nieuwe samenstelling al gehad en dat was weer een goed en 
constructief, positief overleg. Daniëlla, van harte welkom in de MR van onze school. 
Zij stelt zich graag even aan u voor: 

 
Even voorstellen, hallo ik ben Daniëlla Lievens van Meel getrouwd 
met Ronald. Samen hebben we drie kinderen, Irene (groep 6) Rick 
(groep 3) en Femke (groep 1/2a). Ik heb de HBO opleidingen  SPH en 
Pedagogiek gevolgd en afgerond. Na mijn opleiding ben ik  gaan wer-
ken met kinderen met een verstandelijke beperkingen en vervolgens 
heb ik 6 jaar gewerkt als intensieve gezinsbegeleider. Hierbij onder-
steunde ik ouders met een verstandelijke beperking bij opvoedings-
vragen. Ronald, mijn man, heeft een eigen paarden pensionstal 
(pensionstal ZeggeZicht) en sinds de geboorte van onze jongste doch-
ter runnen we dit bedrijf samen. De reden dat ik mij voor de mr heb 
opgegeven is dat ik mij erg betrokken voel bij de school. Met mijn 

opleidingen en achtergrond denk ik dat ik met mijn inbreng een bijdrage kan leveren aan 
een goed schoolbeleid en een plezierige schooltijd voor zowel de kinderen als de ouders.   
Voor vragen en/of suggesties mag je me altijd aanspreken.  
 
Vanuit het team is juffrouw Karin Meeuwissen lid geworden van de MR. Natuurlijk ook juf 
Karin van harte welkom. Ook zij stelt zich even voor:  
 
Hoi ik ben Karin Meeuwissen en ben leerkracht van groep 4.  
Ik werk nu al 4 jaar op Zonzeel en ben sinds dit jaar lid geworden van de 
MR.  Juf Dorien is na jaren gestopt binnen de MR en ik ben haar opvolger 
geworden. 
Binnen de MR heb ik de taak als secretaris gekregen. Ik stel de agenda op 
en woon vanzelfsprekend de vergaderingen bij.  
Als jullie vragen hebben of meer over de MR willen weten, laat het mij dan 
weten! 
 
Daarmee is de MR weer op volle sterkte en kunnen we samen bouwen aan 
het onderwijs op onze school. Voor contact kunt u mailen naar mr@zonzeel.nl  
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Nieuwe leden in onze MR  



P A G I N A  2  

We kunnen weer terugkijken op 

een heel gezellig sinterklaas-

feest.  

Laten we maar hopen dat de 

Pieten hebben geleerd dat ze op 

tijd een hapje moeten eten. 

Gelukkig is alles nog op zijn 

pootjes terecht gekomen. 

De kinderen  van de bovenbouw 

hebben een leuke surpisedag 

beleefd.  

We danken iedereen die aan dit mooie feest hebben meegeholpen. Zonder al 

die helpende handjes was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

Op 21 december vanaf 18.00 uur vieren we op onze 

school weer het feest van Kerstmis. Voor de ouders op 

het plein wordt (tegen een kleine vergoeding) gezorgd 

voor lekkere soep  en brood. 

De kinderen zijn daarom vanaf 12 uur een middagje vrij.  

In deze drukke decembermaand volgen de vieringen 

elkaar snel op. In de klassen schakelen we snel om van 

Sint naar Kerst en krijgen de kinderen een project over gastvrijheid. Juist in de 

donkere dagen voor Kerst vinden we het fijn het gevoel te hebben dat je wel-

kom bent. In een maatschappij die hard verandert en waar heel veel verschillen-

de mensen met elkaar samen een gemeenschap vormen is het belangrijk dat 

iedereen welkom is.  

Nog steeds steken vluchtelingen in gammele bootjes zeeën over in de hoop na 

die gevaarlijke tocht welkom te zijn in een ander land. Nog steeds zijn mensen 

door oorlogsgeweld op de vlucht. Dat oorlogsgeweld hebben we deze week via 

de tv van wat dichterbij gezien nu blijkt dat een bekende Nederlander ook  tijde-

lijk haar toevlucht heeft moeten zoeken in een schuilkelder. 

Wij leven in vrijheid en dat is een groot goed. 

Als afsluiting van de Kerstperiode organiseren we nu ook weer op ons school-

plein een Kerst-samenkomst voor ouders van kinderen op onze school. We 

brengen de speelplaats weer in Kerstsfeer en hopen dat heel veel ouders/ ver-

zorgers elkaar in deze Kerstsfeer elkaar weer begroeten en samen Kerst vieren. 

Dit jaar is daar geen directe Kerstactie voor een goed doel aan gekoppeld. De 

goede doelen actie doen we later in het schooljaar 

Voor de kinderen is de Kerstviering op die tijd weer in de school. Om het over-

zicht te bewaren willen we niet dat ouders/ verzorgers en broertjes/ zusjes die 

niet meer op school zitten tijdens de vieringen de school in te gaan. Dat geeft 

alleen maar onrust en 

dat zoeken we nu juist 

niet in deze Kersttijd. 

Ik hoop en reken op uw 

begrip. 

  Jarigen 

We hebben Sint  en Piet  weer 
ui tgezwaaid  

21 december Kerstvier ing  

8 december Anni Margarjan 

9 december Roisin van Zundert 

9 december Tiene de Wit 

10 december Finn van Lierop 

17 december Lieve de Jong 

19 december Tazio Pigmans 

22 december Jaylin van Elewout 



In de Kerstvakantie zijn natuurlijk ook weer 

leuke activiteiten te beleven. 

Eén daarvan is deelname aan een 

Kersttoernooi. Dan kun je lekker handballen 

en voetballen. 

Een ander is het tafeltennistoernooi, kort 

na de vakantie op 14 januari. Daarover later 

nog wat meer informatie. 

Kinderen hebben zich daar al voor kunnen 

opgeven. 

Hebt u interesse om naar de prestaties van 

de sporters te komen kijken. U bent van 

harte welkom. 

 

 

 

 Op vrijdag 22 december worden in onze school weer vier klas-

sen uitgeruimd. Dat is altijd een hele klus die in een beperkte 

tijd moet worden uitgevoerd. We willen vriendelijk vragen of 

er vanuit elke groep ( groep 3,4,5,6) enkele ouders vanaf 11.00 

mee willen helpen om de meubels naar de speelzaal te bren-

gen. Vele handen maken licht werk. Dan kunnen de leerlingen 

en leerkrachten ook op tijd aan hun Kerstvakantie beginnen. 

Als u kunt...geeft u dat even door aan de leerkracht? 

 Even een reminder. Hebt u de ouderbijdrage voor dit school-

jaar al overgemaakt. Daarmee kan de oudervereniging een 

aantal leuke en sfeervolle activiteiten ( zoals de Kerstbijeen-

komst)  van organiseren. Iedereen vindt het leuk om daar bij te 

zijn en “ Als u de ouderbijdrage al hebt betaald waarderen we 

dat enorm. Voor niks gaat de zon op”, toch. We vinden het 

principe voor wat, hoort wat hier wel degelijk voor gelden. 

 Er wordt weer genoten van het schoolfruit elke week. Weet u het nog?…..Op woensdag, donderdag en vrijdag 

kunnen onze kinderen genieten van (gratis) schoolfruit. Gezond. 

 Loopt u deze weken eens binnen. De mand met gevonden voorwerpen groeit weer gestaag. Bent u iets 

kwijt….misschien ligt het wel op school.  

 Op het moment dat ik de info maak is nog niet bekend hoe het met de mogelijke staking op 12 december gaat 

verlopen. Als daar meer over bekend is zal bij de info een losse brief worden meegegeven en krijgt u de benodig-

de informatie zo snel mogelijk op klasbord. Mocht de staking doorgaan kan dat ook gevolgen hebben voor de 

activiteiten die die dag gepland staan. Ook dat hoort u dan zo snel mogelijk via mij of de groepsleerkracht. 

 

  

Als je  denkt  dat  je  je  gaat  vervelen in de vakant ie!!  
 

Van al les wat. . .  



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 

December 
 
7  Oudergesprekken gr 3 tot en met 8 
8  Oudste kleuter dag 
11   Uitleenweek bibliotheek 

  Bijeenkomst Traaies Energie Collectief? 
  Cursus intern MR-GMR 
12  Techniekmiddag gr 5 
  Drempelonderzoek groep 8 
  Creamiddag 
  Juffrouw Lisette vervangt juf Femke 
13  Kerstbijeenkomst SKOD 
14  Teamvergadering 
19   Creamiddag 

  excursie groep 8 
  MAT 

21   Kerstviering 
22   Laatste schooldag voor….. 
 

K E R S T V A K A N T I E  
 
 Januari 
 
8   Start toets periode 
9   Techniekmiddag groep 4 
  Teamvergadering 
10   Controle op hoofdluis 
15   Uitleenweek bibliotheek 
16   Creamiddag 

  Techniekmiddag gr 7-8 
17   Bezoek prins carnaval 
18   Teamvergadering 
19   Oudste kleuter dag 
22   OV vergadering 
23   Teamvergadering 
  ICT techniekvergadering 
  GMR 
26   Einde toets periode 
30   Techniekmiddag gr 6 
  MR 
31  meeneem-dag groep 1-2 
  Overleg muziekeducatie 
 

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: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

iemand@example.com 

Zonnetje 

van  

de week….. 

  Chloë kwam vandaag heel 

beleefd om een pleister vra-

gen. Daarna vroeg ze heel net-

jes en beleefd of ze een spelle-

tje mee mocht nemen wat op 

de vensterbank stond om bui-

ten samen met andere kin-

deren te spelen. 

Als je dus ook aan anderen 

denkt en altijd zo beleefd din-

gen komt vragen...verdien je 

een plek in het zonnetje. 

Dan vinden wij je een KANJER! 

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


