
 Gisteren zijn de spullen voor de komende 

testperiode van Snappet binnengekomen. De 

leerlingen uit de groepen 5 en 7 gaan daar 

tijdens de rekenlessen mee aan de slag. We 

laten het boek even in de kast en de leer-

lingen krijgen via een kleine tablet rekenon-

derwijs. Dat werk wordt ook op de kleine ta-

blet gemaakt. Dus ook de schriften blijven in de kast. 

De leerkracht kan tijdens het werken van de leerling op zijn eigen tablet de leerlingen 

volgen en ziet zo direct welke leerling goed en vlot door de stof gaat; welke leerling extra 

stof aangeboden kan krijgen; welke leerling wat extra opgaven zou moeten doen en wel-

ke leerling op het moment zelf hulp nodig heeft. 

Een bijkomend groot voordeel is dat de leerkracht op deze manier de leerlingen  kan vol-

gen op het moment dat ze aan het werk zijn. Leerlingen krijgen direct feedback. De leer-

kracht krijgt direct informatie en correctiewerk achteraf is overbodig geworden. Tijdens 

oudergesprekken kunnen we samen met u de gegevens in het dashboard bespreken. Ui-

teraard is alles goed beveiligd en is de privacy van uw kind en zijn/haar gegevens goed 

gewaarborgd. 

Als de pilot slaagt willen we het komende jaar een keuze gaan maken om in meer groe-

pen zo te gaan werken en wellicht ook de vakken uit te breiden. Naast rekenen kan ook 

spelling, taal, begrijpend lezen en Engels op deze manier worden aangeboden en ver-

werkt. Op deze manier wordt het mogelijk om met meer vakken sterker te variëren in 

moeilijkheidsgraad van lesstof. De leerling krijgt op deze manier meer les op maat en 

meer prikkeling en uitdaging. Het zal even wennen zijn in het begin. Er zal heus wel eens 

iets fout lopen, maar ook daar kunnen we met zijn allen veel van leren. 

We hebben hoge verwachtingen van dit nieuwe systeem van werken. Als de pilot slaagt 

zal ook een forse investering nodig zijn in hard-

ware en randvoorwaarden ( zoals bv het aanpas-

sen van het draadloze netwerk in het gebouw). 

U merkt……. We zijn volop in beweging en van-

zelfsprekend houden we u van alle vorderingen 

op de hoogte. Wordt vervolgd. 

Voor meer info: 

https://nl.snappet.org/ 
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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. 

Start testfase Snappet  

https://nl.snappet.org/


P A G I N A  2  

Stijn Groeneveld gaat een marathon lopen en wil 
via de info een sponsorvraag stellen. Onder het 
motto “alle beetjes helpen” en …….deelname aan 
zijn actie is natuurlijk geheel vrijwillig. 
Ik ben Stijn en ik zit in groep 7. Ik zit bij Atletiekvere-
niging Scorpio en ik doe voor de 2e keer mee aan de 
Strandmarathon voor het goede doel Reddingsbriga-

de Nederland. 18 maart is de marathon van Scheveningen naar Zandvoort.  
Ik wil vragen of iedereen een lege statiegeldfles mee wil nemen. Ik ga die flessen 
inleveren bij de supermarkt en daar krijg ik dan statiegeld voor. En het geld 
wordt gedoneerd aan de Reddingsbrigade Nederland. 
Op school komt een poster te hangen en daaronder een ton waar jullie de lege 
flessen in kunnen doen. Als je wilt kun je op de site kijken en ons team volgen, of 
doneren. (zie op poster de link). 
Namens team de Scorpions, bedankt voor jullie hulp!!! 
 
Vanuit de gemeente hebben ouders van kin-
deren die op termijn instromen in het onder-
wijs de bekende brief gehad om hun kind aan 
te melden op één van de basisscholen. Om 
een compleet beeld te krijgen van de aanmel-
ding van nieuwe leerlingen de volgende vraag. 
Als er al één of meerdere kinderen op onze 
school les krijgen vraag ik u, ouders, of u 
eventuele broertjes of zusjes aan wilt melden. 
Op die manier krijgen we zicht over de in-
stroom en toekomstige leerlingverdeling per 
groep en dat kan goede informatie geven voor 
de komende groeps- en personeelsformaties. 
 
Het centrale emailadres van de school gaat wijzigen. Het oude info adres vervalt 
en wordt vervangen door infozonzeel@skod.org 

 
De adviesgesprekken voor het voort-
gezet onderwijs zijn weer achter de 
rug. De eerste stap is genomen. Nu 
moet er nog wel gas gegeven worden 
om uiteindelijk de aanmelding voor 
het VO te kunnen ondersteunen met 
een passende cito eindtoets score, 
maar …. De eerste klap is een daalder 
waard! 
 
De komende oudergesprekken gel-
den voor de ouders van leerlingen uit 
groep 3 tot en met 6. De ouders van 
leerlingen uit groep 1 en 2 hebben 
onlangs de KIJK gesprekken gehad en 
voor de ouders van groep 7 staan de 
oudergesprekken gepland op het 
moment dat de resultaten van de 
entreetoets bekend zijn. Dan kunnen 
we inhoudelijk nog veel beter infor-
matie met elkaar bespreken en uit-
wisselen 

 
 

 

  Jarigen  

Van al les wat  

18 februari Tim van den Elshout 

18 februari Chloë Goossens 

19 februari Bowdy van der Graaf 

20 februari Jeffrey van Geel 

21 februari Femke van Hirtum 

25 februari Eva Steggerda 

28 februari Yi Lu Wu 

5 maart Finn van der Velden 

7 maart Yngvi van Lierop 

mailto:infozonzeel@skod.org


Wat hebben we de komende vier weken op de planning 
 

Februari 

 

22   Gr 7-8 culturele activiteit 

  Teamvergadering identiteit 

23   Oudste kleuterdag 

27   Techniekmiddag gr 4 

  Voorstelling groep 7-8 

  Teamvergadering 

Maart 

 

2   Bhv herhalingsles voor teamleden 

6   Dans groep 3-4 

  Inloopspreekuur textaid 

  Uitreiking subsidie pilot IKC’s 

7   Meeneemdag gr 1-2 

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 

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 

Zo n n e t j e 
 

van  
de week….. 

Het lijkt misschien vreemd om zo maar een 

heel team in het zonnetje te zetten, maar ik 

ga het toch doen. 

We zitten weer kort na de toetsperiode; ana-

lyses zijn gemaakt en de oudergesprekken 

worden weer gehouden. Daar zit heel erg veel 

extra werk aan vast . Dat hoort natuurlijk bij 

je taak, maar het geeft wel een extra piekbe-

lasting. 

Daarnaast gaat natuurlijk het wel en wee voor 

elk teamlid in de privé sfeer ook gewoon 

door. Ook leerkrachten hebben zorg over hun 

eigen kinderen, hun eigen ouders, familiele-

den , vrienden en bekenden. Op school laten 

we dat nooit aan de leerlingen merken. We 

willen voor de kinderen in onze groepen 

gewoon die leuke juf of meester zijn; de juf of 

meester waar je op kunt rekenen en die er 

altijd voor je is.  

Soms kost dat voor een juf of meester ge-

woonweg ook veel energie...vandaar dat 

zonnetje…. 

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


