
Een paar weken geleden heeft zich tussen ouders van onze school na schooltijd 

op de openbare weg een conflict voorgedaan, waarvan naar huis vertrekkende 

kinderen getuige waren. Geen goede zaak. 

Daarnaast werd er in social media door een ouder een oproep gedaan of mensen 

zich wilden melden die getuige waren van dit conflict, waarbij duidelijk ook de 

schoolnaam werd gebruikt. Ook geen goede zaak. De school ondergaat hierdoor 

een negatieve beeldvorming en dat verdienen we niet. 

 

We doen als kanjerschool er alles aan om juist de veiligheid van kinderen te be-

vorderen en zo goed mogelijk te garanderen. We doen ons best om kinderen te 

leren goed met elkaar om te gaan; kinderen te leren aan te geven wat ze wel/ niet 

willen en grenzen te stellen. We voorkomen problemen liever dan dat we achteraf 

problemen oplossen. 

 

We hebben juist dit schooljaar een start gemaakt om naast de gewoonlijke contac-

ten tussen leerlingen en leerkracht elk kind apart te spreken. De leerkrachten zijn 

daarvoor voor de klas vervangen en de gesprekken blijken erg zinvol te zijn.  

Naar aanleiding van het eerder in dit artikel beschreven conflict heb ik de betref-

fende ouders door middel van een brief aangegeven dat ik een herhaling van dit 

soort conflicten niet wenselijk vind. Het belang wat we als school voor ogen moe-

ten houden is het belang van kinderen die naar huis gaan. Kinderen  van een ba-

sisschool moeten de weg van– en naar huis altijd op een veilige, vertrouwde ma-

nier kunnen afleggen.  

 

Conflicten tussen mensen kunnen en mogen niet in de directe omgeving van kin-

deren en scholen plaatsvinden en escaleren. Natuurlijk, conflicten komen voor, 

maar we zijn allemaal ouders van schoolgaande kinderen. Niemand wil dat dit 

soort conflicten zijn of haar kind beschadigt. Zorg er dus met zijn allen voor dat dit 

niet meer voorkomt.  

Ik kan alleen maar dringend adviseren om met elkaar in gesprek te blijven en op 

die manier problemen op te lossen. 

 

Binnen het team ,het bestuur van de Stichting, de oudervereniging en binnen de 

medezeggenschapsraad is dit ook onderwerp van gesprek geweest. Daar is dui-

delijk ter sprake gekomen dat we dit gedrag als school niet goedkeuren en verde-

re stappen moeten ondernemen als het zich nog eens voordoet. Laten we hopen 

dat dat niet nodig zal hoeven zijn. 
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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. 

Veil igheid op en rondom school  



P A G I N A  2  

 Onze nieuwe, aangepaste site is online. Beter leesbaar. Er worden nog 
wel kleine wijzigingen in aangebracht. Onze school staat zo weer een 
stapje duidelijker op de kaart. 

Mensenkinderen 
Hoe werkt een kinderbrein? Wat stimuleer 
je als ouder? Waar komt die reactie van je 
kind vandaan? Hoe kun je situaties voor 
zijn? Veel vragen… De lezing Mensen-
kinderen geeft inzicht. Heel praktisch en 
humoristisch. Kinderen doorlopen ver-
schillende fases in hun ontwikkeling. Als 
ouder is het heel verhelderend meer te 
leren over de manier waarop kinderen 
zich ontwikkelen. Steven Pont is ontwikke-
lingspsycholoog , gezinstherapeut en 
schrijver van het boek Mensenkinderen. 
Op woensdag 18 april 2018 komt hij naar 
Theek 5 om daar een boeiende lezing 
over te geven. Hij start om 19.30 in de 
grote zaal in de Bussel (Torenstraat 8 in 
Oosterhout). Kosten zijn 10 euro. Klik hier 
om je aan te melden of loop de bibliotheek 
even in. 

Aan het eind van dit school-
jaar komt er een vacature vrij 
voor een plaats in de MR van 
onze school. De  medezeg-
genschapsraad van onze 
school bestaat uit drie leer-
krachten van ons team en drie 
ouders.  
Hebt u interesse om mee te 
denken in het beleidsvormend 
proces van onze school, ad-

vies te geven over keuzes voor bv nieuwe methodes, de gang van zaken 
in de school en stichting. Dan is een plaats in de  MR iets voor u. 
U kunt informatie inwinnen via één van onze MR leden of bij  J.v.d.Sande.  
U kunt, als u interesse heeft, ook een mailtje sturen naar mr@zonzeel.nl 
of een mailtje naar infozonzeel@skod.org 
 
De MR is ook op zoek naar 
iemand die de vergaderin-
gen bij wilt wonen om deze 
te notuleren. Dan kunnen de 
MR leden zich volledig fo-
cussen op de vergaderitems. 
Een belangrijke klus. Ook 
hiervoor kunt u zich via de 
eerder genoemde mailadres-
sen aanmelden. 
 
Al vast hartelijk dank. 
 
 
 

  J a r i g e n  

Aangepaste website onl ine  

MR zaken  

Mensenkinderen. . . lezing Theek 5  

5 april Finn van Aalsum 

6 april Julian van Hemert 

7 april Vesper Segeren 

8 april Noud Seegers 

9 april Romana Verhagen 

11 april Indy Weiland 

13 april Sem van Oosterhout 

13 april Nando Pinto da Costa 

17 april Felicia Vos 

17 april Lucas Machielsen 

https://theek5.lerendoeje.nu/activiteiten/481576.Mensenkinderen---lezing.html


Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
 

April 

 

6  Juffenfeest gr 1-2 

9   IKC overleg 

10  Creamiddag  

  IB netwerk 

  BVL vergadering gemeentehuis 

11  SKOD middag personeel 

12  OV vergadering 

16   Uitleenweek bibliotheek 

  BOVO Breda 

17   Techniekmiddag groep 6 

  Zorgteam 

17-18-19 Cito eindtoets groep 8 

18   Meeneemdag gr 1-2 

19   Teamvergadering 

20   Koningspelen 

 

 

Start april / meivakantie 

 

Mei 

7   Start voor– en naschoolse opvang op bs Zonzeel 

  Eerste schooldag na de vakantie 

  Start project groep 5 Jet en Jong 

8  Bezoek prowise 

  Teamvergadering 

  VVE vergadering 

10   Hemelvaartsdag 

11   Alle leerlingen vrij 

15   Creamiddag 

  Schoolreis groep 3 

  Entreetoets groep 7 

  MR vergadering 

16   Praktisch verkeersexamen 

17   Schoolreis groep 8 

18   Studieochtend team, alle leerlingen vrij 

21  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

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  ? 


