
Vanaf vorige week is de buitenschoolse opvang ook op onze school 
gestart. Een team van 3 medewerkers ( afhankelijk van het aantal aan-
gemelde leerlingen) staat in alle vroegte voor de kinderen klaar. Er zijn 
nieuwe spullen aangeschaft. De kinderen konden met veel plezier ge-
bruik maken van een springkussen; er werd op ijs getrakteerd. Kortom 

de start was goed, gezellig en ook lekker. Het weer heeft er zeker ook aan bijge-
dragen. Zo is er dus actie in  de school van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avond 18.30 
uur. 
Komende vrijdag, tijdens de studiedag, wordt in de aula een grote kast geplaatst, 
waar spullen voor de BSO, de TSO, onze muzieklessen, de krukken, de piano een 
plaatsje in zullen krijgen. We hebben dan gelukkig ook wat meer bergruimte kun-
nen creëren en dat was hard nodig. 
In de komende weken gaan we gestaag verder om ook de plannen voor het star-
ten van een peutergroep te kunnen realiseren. Op dit moment zijn dat nog plan-
nen, maar ik hoop u snel verder te kunnen informeren. 

Aanstaande woensdag gaat groep 7 in een theater in 
Dordrecht onder deskundige begeleiding van juf Renate 
hun muziekact opvoeren. Er is hard voor geoefend en het 
resultaat mag er zijn. 
Je weet natuurlijk nooit wie er allemaal meedoen en we 
weten ook niet hoe groot de kans is dat er gewonnen gaat 
worden. De voorbereiding was leuk,de inzet hoog en aan 
het enthousiasme van de leerlingen zal het zeker niet lig-
gen. 
Succes allemaal. 
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Goede start  bui tenschoolse opvang  

Muziek Groep 7. .  

Overz icht  schoolreis jes  

Een kort overzicht van de schoolreisjes: 

Dinsdag 15 mei  Groep 3 

Donderdag 17 mei Groep 8 

Dinsdag 5 juni                Groep 4 

Donderdag 7 juni Groep 5 

Dinsdag 12 juni  Groep 1-2 

Maandag 18 juni Groep 6 

Donderdag 21 juni Groep 7 

Verdere informatie krijgt u via klasbord. Veel plezier 
allemaal. 



Van al les wat. .  

12 mei Morris Morales Sequera 

14 mei Eline Aelbers 

19 mei Levy de Wit 

21 mei Kars van Reeven 

22 mei Lev Engel 

23 mei Julie Bello 

25 mei Kevin Lin 

26 mei Milo Malipaard 

  Ja r igen  
 Op woensdag 4 juli gaan we afscheid nemen van juffrouw Therese. Zij gaat dan na 

een periode van keihard werken op onze school genieten van haar pensioen. 

In een latere info daarover meer, maar u komt dit al tegen in de agenda. Vandaar. 

 Groep 7 gaat deze week het praktisch verkeersexamen afleggen. U kunt de kinderen 

daar bij helpen door te zorgen voor een goed onderhouden fiets, voorzien van goe-

de remmen, verlichting, een vastzittend stuur etc. 

Alle leerlingen zijn al geslaagd voor hun theorie examen. De eerste stap is dus ge-

maakt. 

De kinderen fietsen een vooraf vastgelegd parcours door Terheijden. We duimen er 

natuurlijk voor dat iedereen slaagt en we danken alle vrijwilligers die bij dit verkeers-

examen hebben meegeholpen. 

 De tijd van de schoolreisjes is weer aangebroken. Altijd gezellig. Wilt u er voor zor-

gen dat de kinderen goed uitgerust mee kunnen met het schoolreisje. Bij goed weer 

graag zorgen voor zonnebrandcrème. Bij minder goed weer regenspullen, want het 

gaat altijd door. Misschien raadzaam om ook niet TE veel snoep etc mee te geven. 

Voor de kinderen geldt, zoals elk jaar, niet eten en drinken in de bus. Dan blijft de 

bus netjes en hoeft de chauffeur niet extra zijn best te doen om de bus weer schoon 

af te leveren. 

 Op 13 juni houden we op alle scholen in Terheijden gedurende de ochtenduren 

een sponsorloop. De leerlingen van de bovenbouw lopen volgens een planning op 

de Schans. De leerlingen van de onderbouw lopen een sponsorronde rondom de 

school. De leerlingen van onze school mogen hopelijk bij u aankloppen voor een 

sponsorbijdrage. De opbrengst van de bovenbouw gaat naar Tim Ovington die 

daarmee op scholen in het buitenland hele goede doelen weet te bereiken., 

De opbrengst van de onderbouw gaat naar een doel voor onze school zelf. We heb-

ben op onze school nog wel wat wensen die we willen realiseren. Samen met de 

oudercommissie willen we het doel voor de school nader vaststellen. In een volgen-

de info daar over meer. U krijgt dan ook meer details over de organisatie. 

Het is fijn om op die dag een beroep te mogen doen op vrijwilligers om alles in goe-

de banen te leiden. Houdt u op die dag een dagje vrij in uw agenda. 

 ‘s Middags op 13 juni houden we de jaarlijkse buitenspeeldag. De organisatie daar-

van loopt al enige tijd en het belooft weer een leuke middag te worden. Ook daar-

over in een volgende info meer. 

 Denkt u er nog aan. Aanstaande vrijdag hebben we een studiedag en zijn alle leer-

lingen vrij. 

 Voor de schoolreis krijgen de kinderen een shirt van school aan.Volgende week met 
de Traaise Kuierdagen kunnen ze ook een shirt krijgen. Na de avondvierdaagse wil-
len we dat shirt wel snel terug ivm de vele schoolreisjes. Het shirt hoeft niet door de 
ouders gewassen te worden. De kinderen die met de Terheijdenloop meedoen kun-
nen ook een shirt krijgen. De Terheijdenloop is meteen na de wandelvierdaagse dus 

dan kunnen ze het shirt thuis houden. 

 Woensdag begint de Jantje Beton loterij. Doet u weer mee? We helpen er veel kin-
deren mee en ook onze jantje beton uitjes ( de naam zegt het al) worden uit de op-

brengst bekostigd. Kinderen zorgen voor kinderen. Mooier kan niet, toch!! 

 DAN NOG EEN DRINGEND VERZOEK. 

Als u ‘s ochtends uw kind komt afgeven voor de voorschoolse opvang….wilt u dan 

uw kind binnen brengen en controleren of de medewerker van de kinderopvang 

weet dat uw kind aanwezig is. Het komt nu voor dat op woensdag en vrijdag de 

opvang niet altijd op onze schoollocatie wordt gehouden. Dat heeft te maken met 

het aantal aangemelde kinderen. Altijd even checken dus!! Anders staat uw kind 

wellicht voor een gesloten deur en bent u zelf weg... 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 

Mei 

15   Creamiddag 

  Schoolreis groep 3 

  Entreetoets groep 7 

  MR vergadering 

16   Praktisch verkeersexamen gr 7 

17   Schoolreis groep 8 

18   Studieochtend team, alle leerlingen vrij 

21   Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

22   Techniek groep 5 

23   Jantje Beton uitje groep 6 naar Dordrecht 

25   Jantje beton uitje groep 4 naar Rijsbergen 

28   Uitleenweek bibliotheek 

  OV vergadering 

29   GMR 

  Techniek groep 4 

31   Teamvergadering 

 

Juni 

5   Creamiddag 

  Schoolreis groep 4 

7   Schoolreis groep 5 

8   Oudste kleuter dag 

11   Start toets weken 

12   Schoolreis groep 1-2 

13   Sponsorloop onderbouw en bovenbouw 

  Buitenspeeldag 

14   Teamvergadering 

18   Schoolreis groep 6 

  Uitleenweek bibliotheek 

19   Creamiddag 

  Teamvergadering 

  PGMR 

20   Groep 5 jantje beton uitje naar Dussen 

  Meeneem dag gr 1-2 

21   Schoolreis gr 7 

22   Einde toets weken 

  Oudste kleuter dag 

25   Inleverweek bibliotheek 

27   Ouderbedankochtend 

28   Afscheidsavond groep 8 leerlingen 

 

Juli 

3   Rapporten mee 

4   Afscheid groep 8, overvliegen gr 1-2 

  Afscheidsdag juf Therese 

5   Meeneemdag gr 1-2 

6   Laatste schooldag 

 

Zomervakantie. 

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is maandag 20 augustus 

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….. 

Myrthe heeft haar haar gedoneerd 

en heeft nu een kort kapsel. Fantas-

tisch dat je op deze manier een goed 

doel steunt. Applaus 

 

Beterschap aan Lotte. Zij heeft haar 

arm gebroken. Dat is erg, zeker met 

dit mooie weer.  

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


