
Zonzeel brakkenbal vrijdag 9 februari 2018   

 

Het Zonzeel-brakkenbal komt er weer aan. De ochtend zal vooral bestaan uit knutselen 

voor de Zonzeel-brakkensliert. We beginnen de ochtend met een grote polonaise op het 

plein, waarna we naar de klas gaan om de knutselwerkjes af te maken en onze outfit aan 

de rest van de klas te showen.  

Na bekendmaking van de Zonzeelprins of prinses mogen alle kinderen hun werkjes op 

een echte catwalk laten zien.   

Rond 11.00 uur komt prins Pierre II, de hele raad van elf en hofkapel Kiele Kiele om de 

kinderen op te halen en vertrekken we rond 11.20 uur in een heuse optocht rond de 

school. De groepen lopen in een lange stoet met hun mooie creaties. Het zou natuurlijk 

heel leuk zijn als alle ouders, opa’s, oma’s etc langs de route willen staan. De route loopt, 

mits het weer het toelaat, langs de Polderstraat, Liedekerkestraat, Baroniestraat terug 

naar school via de  Duvenvoordestraat   

 

Om 12.00 is het Brakkenbal afgelopen en begint de carnavalsvakantie. We eindigen in de 

eigen klassen, waardoor het naar buiten gaan normaal zal verlopen.  

De kinderen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen, er wordt voor 

iets lekkers te eten en te drinken gezorgd! We vragen u ook vriendelijk bij de carnavals-

kleding scherpe voorwerpen weg te laten. Zeker zo prettig voor iedereen. 

Met vriendelijke groet, 

De carnavalscommissie 

 

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. 

Carnaval 1 

Van alles wat 2 

Waterpolo nieuws 3 

Jarigen 4 

Agenda 4 

Zonnetje 4 
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P A G I N A  2  

 Het staat al in de aankondiging voor carnaval. Wilt u uw kind bij zijn of 
haar carnavalstenue geen scherpe voorwerpen meegeven. Een ongeluk 
zit in een klein hoekje. 

 Juffrouw  Therese is na een voorspoedige reis “down under” weer veilig 
op school. Fijn! 

 Op ICT gebied slaat onze school, 
net als andere scholen onder onze 
stichting, een andere weg in. We 
gaan een nieuw  leerlingvolgsys-
teem gebruiken. De gegevens van 
het oude leerlingvolgsysteem wor-
den daarin opgenomen. Er gaat dus niets verloren. We gaan vanaf ko-
mend schooljaar werken met “Parnassys”. Bij “Parnassys” gaan we ook 
een ouderportal “Parro” gebruiken. “Parro” lijkt wat op het bij ons be-
kende Klasbord. Het heeft echter meer mogelijkheden. Klasbord zal aan 
het begin van het nieuwe schooljaar waarschijnlijk niet meer worden 
gebruikt. Wordt vervolgd. 
De leerlingen en leerkrachten gaan ook werken in een nieuwe “schil” Dit 
schooljaar nog wordt “digiPOdium” vervangen door “Airschool” van Offi-
ce 365. Ook de mail, agenda etc gaan daarin mee. U krijgt over dit alles 
op het moment dat we het gaan gebruiken nog uitgebreid informatie. 

 De vorming van een IKC op onze school gaat ge-
staag verder in zijn ontwikkeling. Op dit moment 
zijn de plannen zo ver dat we de voorschoolse en 
naschoolse opvang naar alle waarschijnlijkheid dit 
schooljaar nog op onze school gaan realiseren. De 
zoektocht naar een geschikte locatie voor een op 
te richten peutergroep bij ons gebouw gaat door. 
Ik houd u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

 Er staan voor dit schooljaar nog een paar studiemomenten voor het team 
gepland, waarop de leerlingen vrij zijn. Aan het begin van het schooljaar 
hebben we dit al aan u doorgegeven. Het betreft: 
- woensdagochtend 21 maart 
- Vrijdagochtend 18 mei 
Mocht dit nog niet in uw agenda staan….een reminder. 

 De oudergesprekken voor groep 8 staan gepland op 19 en 20 februari. 

 De Kijk gesprekken voor groep 1 en 2 staan gepland op 8 en 20 februari 

 De gesprekken voor de ouders van leerlingen uit groep 7 worden gehou-
den na de entreetoets. Dan kunnen de leerkrachten u uit de eerste hand 
informeren over de resultaten van de entreetoets 

 De reguliere oudergesprekken in de tweede ronde gaan dus gelden voor 
de ouders van leerlingen uit groep 3-4-5-6 en worden gehouden op 29 
maart en 3 april. 

  Jarigen 

Van al les wat  

28 januari Anne-Marie Maes 

29 januari Caz van der Heijden 

29 januari Myrthe Cantineau 

29 januari Vie Verhoef 

2 februari Suzie Rutten 

4 februari Lars Godrie 

7 februari Hugo Lubbers 

7 februari Lotte Lubbers 

11 februari Roos van Houwelingen 

12 februari Lisa Vermeulen 

15 februari Fien Bax 

15 februari Lise Bax 





Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
 
Februari 
1   Teamvergadering 

   EHBO oefening in de school 
5   Uitleenweek bibliotheek 
6   Inloopspreekuur CJG 

  Techniekmiddag gr 5 
  Directieoverleg 
  overhandiging subsidies IKC 
  Teamvergadering 

8   Kijkgesprekken met ouders groep 1-2 
9   Carnavalsviering 

 
12 tot en met 16 februari Crocus - vakantie 

 
19   IB netwerk 

  advies gesprekken groep 8 
20   Creamiddag 

  Kijk gesprekken groep 1-2 
22   Gr 7-8 culturele activiteit 

  Teamvergadering identiteit 
23   Oudste kleuterdag 
27   Techniekmiddag gr 4 

  Teamvergadering 
 

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….. 

  Vandaag staat onze LIO juf 

Anouk in het zonnetje. Ze 

werkt keihard op onze school 

om af te studeren als leer-

kracht basisonderwijs. 

Met ingang van 1 februari is 

juf Anouk officieel benoemd 

onder het SKOD om invalwerk-

zaamheden te verrichten op 

donderdag en vrijdag. Ze is 

dus onze nieuwe SKOD colle-

ga. 

Anouk, Welkom en van harte 

gefeliciteerd. 

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


