
Op 13 juni organi-

seren we met alle 

scholen in Terheij-

den een sponsor-

loop voor de bo-

venbouwleerlingen op de Schans in Terheijden en voor de onderbouwleerlingen rondom 

de eigen school. De kinderen gaan een afgezet parcours lopen om door hun sportieve 

inzet geld op te halen voor een goed doel. Het geld wat door de leerlingen van de groe-

pen 1-2-3-4 wordt opgehaald zal besteed worden aan een specifiek doel wat elke school 

zelf in overleg bepaalt. De kinderen van groep 1-2-3-4 lopen een ronde rondom de eigen 

school. Het geld wat door de leerlingen van groep 5-6-7-8 van basisschool “Zonzeel” 

wordt opgehaald zal doorgegeven worden aan Terheijdenaar Tim Ovington, the travelling 

teacher. Tim is leraar Engels die de wereld overtrekt om activiteiten op te zetten in plaat-

sen die hij bezoekt. Hij organiseert op scholen die hij bezoekt heel veel activiteiten voor 

kinderen om sporten, spelen en leren met elkaar te integreren. Activiteiten die scholen 

met de middelen die zelf tot hun beschikking hebben niet kunnen realiseren. Het grote 

voordeel is dat Tim dit in eigen hand houdt en dus niets aan de bekende strijkstok blijft 

hangen. 

De kinderen lopen een ronde op de Schans, tegelijkertijd met de leerlingen van de andere 

scholen uit dezelfde jaargroep. We willen op de volgende tijden de leerlingen hun rondes 

laten lopen: 

 
Tien minuten voor aanvang verzamelen de groepen zich op de Schans. Na een korte uit-

leg op de Binnenschans gaan de leerlingen starten bij de foto van hun eigen school en 

lopen een parcours over de Schans waarbij ze elke "andere" school (op foto) passeren. 

We hopen dat de leerling door de sportieve inzet een mooi bedrag gaat inzamelen voor 

het goede doel. We willen de ouders vragen eventueel samen met de leerling NA AFLOOP  

het sponsorbedrag bij de sponsoren op te halen of dit meteen bij aanmelding van sponso-

ren tijdelijk thuis te bewaren en in 1 keer aan de school af te dragen. Dan voorkomen we 

ook dat kinderen in hun eentje met veel geld over straat lopen. 

We hopen dat het een geslaagde dag gaat worden. U bent natuurlijk op die dag van harte 

welkom om de kinderen aan te komen moedigen. Dat vinden we erg leuk en vooral ook 

heel gezellig. 

 

Onderbouw (op school) Bovenbouw (Op de Schans) 

Groep Tijd Groep Tijd 

1-2 9.30 5 10.00 

1-2 10.00 6 10.25 

3 10.30 8 10.50 

4 11.00 7 11.15 
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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. 

Sponsorloop 13 juni  



Van al les wat. .  

  Ja r igen  
 De buitenspeeldag staat weer 

gepland op 13 juni en zelfs van 

buiten Terheijden hebben men-

sen aan mij gevraagd op welke 

dag dit weer werd georganiseerd. 

Een teken dat er er veel interesse 

voor is. Wat is er nu leuker dan 

lekker buiten spelen en dansen, 

timmeren, sporten, ballen, teke-

nen, Komen jullie ook? We maken 

er er weer iets heel leuks van. 

 Het schoolzwemmen is weer begonnen. De leerlingen uit groep 4-5-6 krijgen tot 

aan de zomervakantie weer een “natte” gymles. Dit staat gepland op de maandag-

middagen. 

 De formatie voor het nieuwe schooljaar is op een haar na klaar. Ik kan u nu al wel 

vertellen dat we volgend jaar weer draaien in 8 groepen. Twee groepen 1,2 en en-

kele groepen 3 tot en met 8. Met name in de bovenbouw van de school kan het zijn 

dat er wat geschoven wordt met leerkrachten. Daarover zo spoedig mogelijk meer. 

 Zet u ook de ouder-bedankochtend op 27 juni in uw agenda. Wij vinden het erg fijn 

om op die ochtend onze dank te laten blijken aan al die mensen die ons zo fijn heb-

ben geholpen dit schooljaar. Zonder jullie inzet zou een hoop op onze school niet 

gerealiseerd kunnen worden. U kunt aangeven bij Therese van Gerven of Anja Din-

genouts of u komt! 

 Hebt u nog na kunnen denken over de vacature voor een plaats in de oudergele-

ding van de MR? Het is een 

mooie manier om constructief 

mee te werken aan de beleids-

vorming op onze school. 

 Groep 7 heeft uitstekend zijn best 

gedaan bij de audities voor  

“Lang leve de muziekshow” in 

Dordrecht. Er was heel veel con-

currentie en ook onze groep 7 

deed het uitstekend, veelzijdig en 

creatief. We waren supertrots. 

Helaas heeft de jury gekozen 

voor een andere klas. We zijn in 

ieder geval een ervaring rijker en 

hebben er, ook muzikaal, heel 

veel plezier aan beleefd. 

Overzicht  schoolreisjes  

Een kort overzicht van de schoolreisjes: 

 

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. 

 

1 juni Jailey van Geel 

7 juni Faya Langras 

13 juni Benthe Buinsters 

13 juni Merel Buinsters 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 

Mei 

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….. 

Alle leerlingen uit groep 7 zijn ge-

slaagd voor hun verkeersexamen. 

Van harte gefeliciteerd. 

Jullie hebben met zijn allen  ( ook 

degenen die jullie zo goed les heb-

ben gegeven) een topprestatie gele-

verd. Vandaar dat jullie met zijn al-

len een plaats in het zonnetje heb-

ben verdiend. 

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


