
Elk voorjaar doen over 
de hele wereld leer-
lingen op basisscholen 
en in het voortgezet 
onderwijs mee aan een 
erg leuke reken - wis-
kundewedstrijd.  
W4Kangoeroe is de 
grootste en leukste re-

ken- en wiskundewedstrijd van Nederland; er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 
2300 scholen. W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het basis-
onderwijs en alle leerlingen van het voortgezet onderwijs.  
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de kangoeroewedstrijd. In 1980 
werd daar voor het eerst een soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Geïnspireerd door 
het Australische succes begonnen in 1990 in Frankrijk enkele wiskundigen met de organi-
satie van een dergelijke wiskundewedstrijd. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze 
hun wedstrijd ‘Kangourou’. Door Frankrijk uitgenodigd startten in 1994 enkele Europese 
landen, waaronder Nederland, ook met de organisatie van een vergelijkbare wiskunde-
wedstrijd. In 1995 werd in Parijs de internationale organisatie Kangourou sans frontières 
(KSF) opgericht. In datzelfde jaar werd in Nederland de Sti chting Wiskunde Kangoeroe 
opgericht met het doel jaarlijks een zogenaamde Kangoeroe wiskundewedstrijd te organi-
seren. De Nederlandse Stichting is lid van de KSF. Wereldwijd zijn er meer dan 70 landen 
lid van de KSF en doen er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen leerlingen over heel de wereld 
mee met de Kangoeroe wiskundewedstrijd. Deze leerlingen maken op hetzelfde moment 
nagenoeg dezelfde vragen en dat is werkelijk uniek! W4Kangoeroe wil je te laten ervaren 
dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn/haar 
eigen niveau. Er zijn drie versies voor de leerlingen van de basisschool: wizFUN (groep 3 
en 4), wizKID (groep 5 en 6) en wizSMART (groep 7 en 8). De wedstrijd bestaat uit vijfkeu-
zevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt 
op van eenvoudig tot behoorlijk pittig.  Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende 
vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht vragen. Vijf 
antwoorden per vraag zijn gegeven, één is er goed. Welke is dat?   

 W4Kangoeroe is jarig!  Op donderdag 15 maart 2018 wordt de wedstrijd namelijk voor 
de 25e keer in Nederland georganiseerd.  Meer informatie kun t u vinden via de website: 
www.w4kangoeroe.nl   
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De Kangoeroe is jarig  

http://www.w4kangoeroe.nl


P A G I N A  2  

De eerste week van de pilot van Snappet zit er op 
en ik hoor positieve geluiden vanuit de leerkrachten 
en de leerlingen.  
Mooi, een goed begin is het halve werk. 
We willen echter de pilot wel volledig doorlopen. 
Vaak vegen nieuwe bezems schoon en gaat het an-
ders voelen als het nieuwtje wat op de achtergrond 
raakt. 
Ik verwacht dat niet, maar we willen deze pilot wel 
serieus doorlopen, voordat we een definitief besluit nemen. 

De oudergesprekken voor de ouders van leerlingen uit groep 3-4-5-en 6 zijn ook 
weer gepland. Deze worden gehouden op 29 maart en 3 april. Noteert u deze 
data al vast in uw agenda? 

Op 21 maart hebben we als team een studieochtend ge-
pland. Deze stond eveneens al aangegeven in de jaarplan-
ning aan het begin van het jaar. Alle leerlingen hebben op 
woensdag 21 maart dus een extra ochtend vrij. 

Gezocht: creatieve en sportieve ideeën !!!!!!!! Op woensdag 13 juni is het weer 
zover, de landelijke BUITENSPEELDAG! Na het enorme succes van voorgaande 
jaren organiseert basisschool Zonzeel dit jaar opnieuw een gezellige middag 
voor alle kinderen uit Terheijden. Van 13.00-16.00 uur zijn er heel veel buiten 
activiteiten op en rond de school. Voor elke leeftijd is er wel iets leuks te doen! 
Enkele straten zullen deze middag worden afgesloten om zo veilig te kunnen 
spelen. Helaas krijgen wij dit jaar geen subsidie om dit alles te bekostigen.  Dat 
betekent dat we creatief moeten zijn in het bedenken van activiteiten om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. Samen met de buitenspeeldagcommissie 
hebben we al een aantal leuke activiteiten bedacht. Wij zijn nog op zoek naar 
activiteiten waar we uw hulp voor kunnen gebruiken. Dus heeft u zelf of kent u 
iemand met een leuke sport/ hobby die u graag tijdens deze middag wilt laten 
zien en de kinderen wilt kennis laten maken met........laat het dan aan de com-
missie horen!!!!! Dan gaan we er samen een onvergetelijke middag van maken.  
  
Buitenspeeldagcommissie, Meneer Sven (groep 7), Juf Dorien (groep 1-2b),  Juf 
Femke (groep 1-2a), Thamara en Karin (ouders)   

  
 
  

  Jarigen  

Pilot Snappet  

Buitenspeeldag 13 juni  

Oudergesprekken gr  3 -4 -5 -6  

21 maart studieochtend  

18 maart Izzie Rutten 

20 maart Irene Lievens 

21 maart Floor Tuinman 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
Maart 

 
8  JvdS werkbezoek IKC Eindhoven 

  Teamvergadering 

13   Overleg JvdS directeur bestuurder 

  Meneer Sven vanwege studiedag afwezig 

  Teamvergadering BAS 

14   Praktijkdag isomode 

15   Kangoeroewedstrijd rekenen 

  Schriften toetsen kijken 15.30-17.00 

19   Kunstmenu groep 1-2 

20   Creamiddag 

  Gmr 

  Rapport 2 wordt meegegeven 

21   Studieochtend, alle leerlingen zijn vrij 

  OV vergadering 

22   Juf Dorien afwezig 

  IKC werkgroep  —  ICT netwerk 

23   Juf Dorien afwezig 

26   Uitleenweek bibliotheek 

27   Bouwvergadering onderbouw 

  Theater gr 5-6 

  MR 

28   Grote rekendag 2018 

  JvdS cursusdag mediacoach 

  Netwerkgroep cultuur 

29   Netwerk muziekimpuls groep 

  Rapportgesprekken groep 3 tot en met 6 

30   Paasviering 

 

April 

2   Tweede Paasdag 

3   Inloopspreekuur textaid 

  Techniekmiddag gr 7-8 

  BOVO breed Breda 

  Rapportgesprekken gr 3-4-5-6 

4   BOVO breed Dongemond 

5   Theorie verkeersexamen gr 7 

6   Juffenfeest gr 1-2 

9   Werkoverleg OOK 

10  Creamiddag  

  IB netwerk 

  BVL vergadering gemeentehuis 

11   Praktijk verkeersexamen gr 7 

12   OV vergadering 

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 

076-5938126 

E-mail: 

infozonzeel@skod.org 

Website: 

www.zonzeel.nl 

Zo n n e t j e 
 

van  
de week….. 

 

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


