
Groep 8 heeft afgelopen week de cito  eindtoets basisonderwijs gemaakt. Het was 

een pittige toets. We hopen dat de resultaten naar verwachting zijn. De kinderen 

hebben er hard voor gewerkt en hebben er altijd gehaald wat er in zit. Nu duimen 

voor mooie scores!! 

Aan het eind van dit schooljaar komt er een va-
cature vrij voor een plaats in de MR van onze 
school. De  medezeggenschapsraad van onze 
school bestaat uit drie leerkrachten van ons team 
en drie ouders.  
Hebt u interesse om mee te denken in het be-
leidsvormend proces van onze school, advies 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 vergaderingen 
bij wilt wonen om deze te notuleren. Dan kunnen de MR 
leden zich volledig focussen op de vergaderitems. Een 
belangrijke klus. Ook hiervoor kunt u zich via de eerder 
genoemde mailadressen aanmelden. 
 
Al vast hartelijk dank. 

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. 

Cito toets 1 

MR zaken 1 

jarigen 1 

Agenda 2 

Zonnetje 2 
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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. 

Groep 8 maakt  de ci to toets  

Herhaalde oproep vanuit  MR  

  J a r i g e n  

Fi jne vakant ie  a l lemaal  

Wat een schitterend weer hebben we nu. Dan krijg 
je toch meteen zin om lekker buiten te spelen, boe-
ken te lezen, fietsen, ravotten, even lekker op reis. 

Na een periode keihard werken wens ik iedereen 
een hele fijne vakantie toe. Op 7 mei zien we ieder-
een gezond en 
wel weer graag 
terug. 

21 april Dex Engel 

25 april Ferre de Wit 

25 april Matthijs Ritsema 

25 april Niek Haasdijk 

29 april Finn van der Meijden 

29 april Angelo de Nijs 

4 mei Zoë de Been 

5 mei Sam van Gerven 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 

 

April 

 

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….. 

We zetten Zaineb en Mohamed As-

hamaa in het zonnetje. Zij hebben 

een goede start gemaakt op onze 

school. Voor hen volkomen vreemd, 

maar ze doen goed hun best om snel 

te wennen en goed om te gaan met 

de andere kinderen op school.  

Een goed begin, en dat is het, is het 

halve werk. 

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


