
De tijd vliegt. De kalender is al weer overgesprongen op 2018. De Kerstbomen zijn 
opgeruimd. Het vuurwerk in de lucht vervlogen. Op het moment dat ik dit zit te 

schrijven zit de eerste schooldag er al weer bijna op. 

Zo’n jaarwisseling is toch elke keer weer een nieuwe start. Het is natuurlijk maar 

een moment, maar toch…. 

Laten we de start van het nieuwe jaar zien als een nieuwe kans om dat te bereiken 
wat je voor ogen hebt; te wensen wat je nog niet voor mogelijk hebt gehouden 

en de juiste wegen in te slaan om die wensen ook mogelijk te maken. 

Zo kan ik wel een aantal wensen opnoemen: 

 Een passende schoolkeuze voor de leerlingen in groep 8 

 Een goede overgang voor de leerlingen naar de volgende jaargroepen 

 Heerlijk overvliegen van groep 2 naar groep 3 

 Een aantal nieuwe vrijwilligers voor het ophalen van oud papier 

 Een goede cito eindtoets voor leerlingen van groep 8 

 Het vieren van diverse bijzondere feesten voor personeelsleden van  onze 
school 

 Veel geluk en voorspoed voor de ouders / verzorgers, broertjes, zusjes, fami-
lieleden van onze leerlingen 

 Mooi weer om van alles te kunnen ondernemen 

 Lekker leren lezen in groep 3 

 Een goed beleid van de gemeente in het kader van het inrichten van de 
ontsluiting van de nieuwe woonwijk in de nabijheid van de school 

 Een veilige schoolomgeving met oog voor veilig oversteken en veilig parke-
ren 

 Een goede gezondheid voor de bewoners van de appartementen op ons 

mooie schoolgebouw 

 Het doorgroeien naar digitaal onderwijs op onze school, waar we binnen-
kort weer een grote stap in gaan zetten 

 Heerlijk genieten van muziek en cultuur in al zijn uitingen 

 Het vormgeven aan een Integraal Kind Centrum 
 

 De wens dat alle kinderen van onze school vol vertrouwen in de ochtend 
naar school toe komen en aan het eind van de schooldag weer met een 
tevreden, voldaan gevoel naar huis gaan 

 

 

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. 

Nieuw jaar 1 

Oud papier 2 

Van alles wat 2 

Jarigen 2 

Agenda 3 

Zonnetje 3 

Z O N Z E E L I N F O 
Jaargang 36                11-1-2017 

9 

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. 

Een nieuw jaar  is  weer  begonnen  



P A G I N A  2  

Beste ouders, 

Wij zijn als oudervereniging op zoek naar vaders 
maar zeker ook moeders om oud papier op te halen 
voor de school.  
We verdienen op jaarbasis veel geld, omdat we iede-
re maand een zaterdag oud papier ophalen. Van dat 
geld kunnen we erg veel leuke dingen organiseren voor de hele school.  De ou-
derbijdrage 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. 

Willen we dat??? Nee, toch!!! 

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 zaterdagmorgen of middag aan de beurt om oud papier op te halen. Wat is 
nou een zaterdag van 3 uurtjes op jaarbasis! 

Voor de vakantie hebt u hierover een brief ontvangen.  
Op een ochtend of een middag enkele honderden euro’s verdienen voor onze 
eigen kinderen. Een mooier doel is er toch niet. U kunt contact opnemen met 
michelenrenee@ziggo.nl  Tel: 06-31278629 

Namens de OV, Joop van de Sande 

 -De proef bij het binnenkomen van leerlingen krijgt steeds meer een vas-
te vorm. We willen deze test uitbreiden met het volgende verzoek:  
“Vanaf groep TWEE, lopen er bij het binnenkomen, geen ouders meer 
MEE”  
Ik kan me voorstellen dat u vragen hebt aan de leerkracht van uw kind. 
Daarvoor kunt u ruim voor of na schooltijd altijd terecht bij de leerkrach-
ten. Als de zoemer gaat hebben de leerkrachten al hun aandacht nodig 
voor de leerlingen. Alle leerlingen wachten na de zoemer in de rij en wor-
den opgehaald door de leerkracht. 

 Komt u nog eens kijken in de gevonden voorwerpen mand. Er ligt weer 
genoeg in. 

 Juffrouw Therese heeft tot 22 januari verlof om haar dochter in Australië 
te bezoeken. Voor vragen kunt u nu terecht bij meneer Joop of de leer-
kracht van uw kind. Vanaf 22 januari is ze er weer. 

 Op 1 februari wordt er door een EHBO vereniging uit  Made ( waar 
J.v.d.Sande lid van is) een oefening gehouden in ons gebouw.  Altijd goed 
om eerste hulp vaardigheden bij te houden en daarin te blijven scholen. 

 De vloeren van gang en groep 3,4,5,6 zijn weer in de was gezet. Nu er 
voor zorgen dat alles ook weer netjes blijft. Hoe was het ook al 
weer….Voeten vegen, geen losse rommel op de vloer. 

 Een verzoek aan iedereen om de buitendeur bij het binnenkomen en 
verlaten van de school goed te sluiten. Er gaat veel kostbare warmte ver-
loren bij het open blijven staan van deuren.  

Thuis worden deuren gesloten… 
hier graag ook!! 

 

  Jarigen 

Dringende vraag voor hulp bi j  
ophalen oud papier….. .  

Van al les wat  

15 januari Yuna Court 

15 januari Luca Peijs 

15 januari Lilou Weiland 

17 januari Olaf Rikken 

18 januari Daan Haasdijk 

21 januari Jasmijn Schokker 

22 januari Tieme Raeijmaekers 

23 januari Tijn Seelie 

23 januari Sven de Deugd 
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Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
 
Januari 
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 
 
Februari 
 
1   Teamvergadering 

   EHBO oefening in de school 
5   Uitleenweek bibliotheek 
6   Inloopspreekuur CJG 

  Techniekmiddag gr 5 
  Directieoverleg 
  Teamvergadering 

8   Kijkgesprekken met ouders groep 1-2 
9   Carnavalsviering 
 

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….. 

  In de Kerstvakantie hebben 

veel leerlingen van onze 

school, onder begeleiding van 

hulpvaardige ouders en leer-

krachten meegedaan aan het 

Kerst hand– en voetbaltoer-

nooi en groep 8 heeft zelfs de 

eerste prijs gewonnen. 

Goed sportief bezig !! 

PRIMA…... 

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


