
Beste ouders, 

 

Wij zijn als oudervereniging op zoek naar stoere, sterke va-
ders maar zeker ook moeders om oud papier op te halen 
voor de school.  
Nu is het zo dat we heel veel geld op jaarbasis krijgen, omdat we iedere maand een zater-
dag oud papier ophalen. Van dat geld kunnen we erg veel leuke dingen organiseren voor 
de hele school.  De ouderbijdrage is hierdoor ook erg laag. Als we niet genoeg ouders 
hebben om oud papier op te halen zal de ouderbijdrage veel hoger worden of we kunnen 
veel minder leuke dingen doen met en voor de kinderen. 

En dat willen we toch niet!!!!!!!!!!!!!!! 

We zijn op zoek naar stoere en sterke vaders en moeders ,die ons daar bij willen helpen. 
Als we voldoende mensen hebben zijn we maar eens  of 2 keer per jaar een zaterdagmor-
gen of middag aan de beurt om oud papier op te halen. Wat is nou een zaterdag van 3 
uurtjes op jaarbasis! 

De brief inclusief strookje  is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd 

michelenrenee@ziggo.nl 

Tel: 06-31278629 
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P A G I N A  2  

Vorige week heb ik al het een en ander ge-

schreven over de Kerstviering van aan-

staande donderdag…... 

Als afsluiting van de Kerstperiode organise-

ren we op ons schoolplein vanaf 18.00 uur 

ook weer  een Kerst-samenkomst voor ou-

ders van kinderen op onze school. We 

brengen de speelplaats weer in Kerstsfeer 

en hopen dat heel veel ouders/ verzorgers 

elkaar in deze Kerstsfeer elkaar weer be-

groeten 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. 

Zo aan het eind van het schooljaar, als de donkere dagen voor Kerst weer zijn 

aangebroken, kijken veel mensen weer terug op het afgelopen jaar. Het is ook 

weer de tijd om, als je dat wilt, voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Als 

basisschool reken je met een ander jaar en begint het nieuwe jaar in augustus. 

Voor de school is het een lopend moment gedurende een schooljaar. 

We hopen dat u met veel plezier en met goede herinneringen aan het afgelopen 

jaar kunt terugdenken. Ongetwijfeld zullen er het afgelopen jaar ook dingen 

hebben plaatsgevonden die u verdriet gaven of zorgen baarden. 

We hopen dat u de kracht en steun hebt gevonden bij elkaar om ook die herin-

neringen een  plaats te geven. Juist ook in tijden van zorg kan het enorm helpen 

dat anderen je daarbij ondersteunen en dan blijkt dat een goede band tussen 

mensen enorm waardevol is. Dan kun je pas echt iets voor elkaar betekenen. 

 

Wij danken iedereen, leerlingen, ouders, team, vrijwilligers en alle anderen die 

iets voor onze school hebben betekend in 2017 en we wensen iedereen een 

stralend, gezond en voorspoedig 2018. 

Laten we hopen dat het een jaar wordt 

waarin de goede herinneringen er voor 

zorgen dat de balans dik in het positief 

“uitslaat” 

Voor nu wens ik iedereen fijne Kerst-

dagen, een fijne en veilige jaarwisse-

ling en ik zie iedereen graag terug op 8 

januari 2018. 

 

  Jarigen 

21 december Kerstvier ing  

Kerstwens  

19 december Tazio Pigmans 

22 december Jaylin van Elewout 

26 december Fraya de Vries 

30 december Mees Peerenboom 

30 december Bink Suijkerbuijk 

1 januari Rick Lievens 

4 januari Mike Geerts 

5 januari Venne Frijters 

7 januari Stef de Ridder 

7 januari Caitlyn Waegemaekers 

7 januari Lynn van den Broek 

9 januari Djamy van Dongen 

9 januari Charlie van Zundert 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 

December 
 
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 

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….. 

  Luc, Tijn en Finn gaan bs Zon-

zeel verlaten. Luc en Tijn gaan 

in Spanje wonen...wat een 

avontuur. 

Finn gaat vanaf januari naar 

een andere school. Dat is ook 

een hele stap  en natuurlijk 

wensen wij hem  heel veel 

succes. Kom nog maar eens 

langs om te vertellen hoe 

goed het met je gaat. 

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


