
 
 
Groep    Werkdagen  Wordt begeleid door: 
groep 1-2 a  ma, di, wo  juffrouw Femke de Been 
   do, vr   juffrouw Lisette Jansen 
groep 1-2 b  ma, di   juffrouw Lisette Jansen 
   wo, do, vr  juffrouw Dorien de Vries 
groep 3   ma, di, vr   juffrouw Saskia Boelens 
   wo, do   juffrouw Anja Dingenouts 
groep 4   ma, di, wo, do, vr  juffrouw Karin Meeuwissen  
groep 5   ma, di, do, vr  juffrouw Miriam Otjens 
   wo    juffrouw Mirjam Schrauwen 
groep 6   ma, di, wo   juffrouw Wil Kuijlaars 
   do, vr   meneer Sven van Gerven  
groep 7   ma, di, do, vr  meneer Han Stevens 
   wo   meneer Bart Bossers 
Groep 8   ma, di, wo  juffrouw Angela Heil 
   Do, vr   meneer Bart Bossers 
onderwijsassistent     juffrouw Bianca van der Made 
 
Meneer Joop van de Sande zal op maandag, dinsdag en donderdag directietaken vervullen.  
Op woensdag en vrijdag zal hij meestal niet op school aanwezig zijn. 
 
Meneer Sven van Gerven heeft op dinsdag tijd voor zijn taak als interne begeleider leerlingen-
zorg. U zult hem ook af en toe op maandag op school tegen kunnen komen als interne begeleider 
leerlingenzorg. Op woensdag is hij belast met project –taken. 
 
Juffrouw Bianca van der Made zal in haar functie van onderwijsassistent in overleg met de leer-
krachten haar uren inzetten.  
 
Meneer Bart Bossers zal op maandag ondersteunende taken verrichten in diverse groepen. 
 
Meneer Han Stevens coördineert op een aantal woensdagen een bovenschoolse klas, de DOE-

klas.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
De formatie wordt elk jaar bepaald door het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar daar-
voor.  
We kunnen met het budget wat we vanuit het ministerie op grond van het aantal leerlingen op 
de teldatum krijgen een formatie samenstellen van maximaal 8 groepen. Dat is ons uitgangs-
punt. 
We hebben na overleg met het team, directeur-bestuurder en de leden van de MR de formatie 

voor het komend jaar vastgesteld: 

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. 
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Van al les wat. .  

  Ja r igen  
 We  kunnen terugkijken op twee ge-

slaagde activiteiten. De sponsorloop en 

de buitenspeeldag zijn, mede door inzet 

van vele vrijwilligers erg geslaagd. Be-

dankt allemaal. De kinderen hebben er 

van genoten. 

 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 hebben geholpen dit schooljaar. Zon-

der jullie inzet zou een hoop op onze school niet gerealiseerd kunnen worden. U 

kunt aangeven bij Therese van Gerven of Anja Dingenouts of u komt! 

 

 Er is door alle leerlingen weer een mooi bedrag opgehaald voor Jantje Beton. Ruim 

2800 euro en dat is weer een prima resultaat. De helft daarvan wordt direct besteed 

aan het organiseren van de bekende jantje Beton Uitjes. Uitstapjes met een lerend 

en/ of cultureel karakter. Zelf verdiend dus. KLASSE 

 Het zal u zeker niet ontgaan zijn. Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming ingegaan. Een vergaande nieuwe wet op het gebeid van privacy. We 

moeten er erg aan wennen en zijn op zoek naar de juiste manier om deze wetge-

ving te volgen. We gaan, vanaf nu, heel bewust om met het plaatsen van foto’s en 

andere afbeeldingen op onze vormen van social media. Ook in de nieuwsbrief zullen 

we voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van afbeeldingen, waarvan we de bron 

niet kennen. Dat zal gaan inhouden dat de nieuwsbrief er wellicht wat “saaier” uit 

gaan zien. Meer tekst en minder afbeeldingen etc. We hebben ook geen zin in toren-

hoge boetes.  

 De BSO gaat steeds beter draaien. We zijn er inmiddels goed aan gewend en de 

samenwerking met de teamleden vanuit Eskadee verloopt pri-

ma. De kinderen hebben het goed naar hun zin en dat is na-

tuurlijk het allerbelangrijkste. Fijn dat door inzet van ouders, 

kinderen en teamleden ( vanuit onze school èn Eskadee) de 

start zo voorspoedig is verlopen. 

Overzicht  schoolreisjes  

Een kort overzicht van de schoolreisjes: 

 

Maandag 18 juni Groep 6 

Donderdag 21 juni Groep 7 
 

Verdere informatie krijgt u via klasbord. Veel plezier 
allemaal. 

 

16 juni Arthur van Lierop 

18 juni Nils van Reeven 

22 juni Jelte Voogt 

26 juni Linde Schalk 

28 juni Stella Groenenberg 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning 

Juni 

11   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….. 

 Deze week zetten we alle kinderen 

van de school in het zonnetje, om-

dat we blij zijn dat ze tijdens de 

sponsorloop hun best willen doen te 

lopen voor een goed doel. 

 

GRANDIOOS 

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


