
 
 

Zoals u aan de kalender op de laatste bladzijde kunt merken loopt het schooljaar 2017-2018 

langzaam naar het einde toe. De activiteiten worden minder en inmiddels zitten we al in de 

voorlaatste week. Een week van afscheid nemen van onze schoolverlaters uit groep 8. Zij slui-

ten aanstaande donderdag met het opvoeren van de musical hun schoolloopbaan op bs Zon-

zeel officieel af. 

We wensen hen veel succes toe op hun gekozen school voor voortgezet onderwijs en blijven 

alle leerlingen met veel belangstelling volgen. Voor een aantal ouders zal het vertrek van hun 

kind ook een afscheid betekenen van bs Zonzeel. We danken iedereen enorm voor het in ons 

gestelde vertrouwen en wensen iedereen heel veel succes in de toekomst. Het ga jullie goed. 

 

Het zit er al een tijdje aan te komen, maar volgende week is dan toch echt de laatste werkweek 

van Therese van Gerven, onze conciërge. Het zal wel even wennen worden zonder haar. Vanaf 

2001 heeft Therese op onze school haar werk op een uitstekende manier verricht. Op allerlei 

vlakken heeft zij heel veel voor de school betekend. Kopiëren, jaarbestelling regelen, EHBO, 

even inspringen bij kleine klusjes, schoonmaakwerkzaamheden, BHV, leerling administratie, 

lunch verzorgen...te veel om op te noemen.  

 In het bezit van een grote glimlach. 

 Onopvallend maar wel goed zichtbaar. 

 Een steun en toeverlaat voor de leerkrachten. 

 Een duizendpoot die overal de helpende hand  
uitsteekt. 

 Voelsprieten voor alles wat er in en om school  
gebeurt. 

 Flexibel. 

 Heeft een goed contact met de directeur,  
leerkrachten,  
ouders en vooral met kinderen. 

 Weet van aanpakken. 

 Brede schouders. 

 Altijd oproepbaar, inzetbaar, beschikbaar. 

 Eerste hulp bij ongevallen. 

 Vrolijke noot. 

 Heeft een neus voor verschillen in kinderen 
Dankjewel Therese voor jouw inzet op Zonzeel. Geniet van je welverdiende pensioen  

We hebben in de persoon van Adriënne Roovers inmiddels een opvolger voor Therese be-

noemd in de functie van conciërge. U hebt Adriënne wellicht al leren kennen. Vanaf het nieuwe 

schooljaar is zij alle ochtenden op onze school aan het werk. We wensen haar vanzelfsprekend 

van harte welkom en veel succes in haar nieuwe baan. 
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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. 

Afscheid Therese van Gerven  

Laatste info di t  schooljaar  



Van al les wat. .  

  Ja r igen  
Op woensdag 4 juli nemen we officieel afscheid van Therese. Vanaf 11.15 uur tot 12 uur, 

tijdens een informeel moment, willen we ook u in de gelegenheid stellen Therese persoonlijk 

de hand te schudden. Dat zal ze zeker waarderen. 

 

OP woensdag 4 juni zwaaien we ook officieel de leerlingen van groep 8 uit. Dat is een vast 

ritueel en via klasbord zal duidelijk worden aangegeven hoe dat we dat precies gaan doen. 

 

Ook de kleuters vliegen op woensdag 4 juli over naar groep 3. Een eerste belangrijke periode 

op school wordt daarmee afgesloten.  

 

De BSO zal tijdens de zomervakantie niet op onze school plaatsvinden, maar op een andere 

locatie in Terheijden. Onze school is dus een aantal weken echt “gesloten”. 

 

We hebben een heel geslaagde sponsorloop mogen organiseren en wat heeft iedereen ( 

leerlingen, ouders, familie en kennissen) goed meegedaan. Voor de onderbouw is het mooie 

bedrag van € 1208, 71 gesponsord. Daar kunnen we zeker iets moois mee doen voor onze speel-

plaats. Dat gaan we natuurlijk ook in de info doorgeven. 

Door de leerlingen van de bovenbouw is het mooie bedrag van € 859,85 opgehaald. Dat bedrag 

wordt doorgegeven aan de travelling teacher Tim Ovington. 

Wat een topprestatie van iedereen. 

Heel veel dank aan iedereen die onze leerlingen voor dit mooie sportieve evenement heeft gespon-

sord. 

 

Vergeet u niet te controleren of uw kind voor de vakantie niet vergeet de gymkleding mee 

naar huis te brengen. Als dat een hele zomervakantie op school blijft hangen is dat verre van 

ideaal. Dat zelfde geldt voor drinkbekers en fruittrommeltjes. Onze bak gevonden voorwerpen ligt 

er vol mee. U mag komen kijken of er nog bekende trommeltjes in liggen. 

Einde schooljaar en dan….. .  
Er is dit jaar door alle leerlingen weer keihard gewerkt. 40 weken lang heeft iedereen zijn beste 

beentje voor gezet en heel goed gewerkt om een prima resultaat te halen. Als je van jezelf weet 

dat je er alles voor hebt gedaan mag je erg trots zijn op jezelf. Er zijn tussen kinderen natuurlijk 

altijd verschillen en dag mag ook. Toch weet ik zeker dat iedereen op zijn of haar manier er alles 

aan heeft gedaan. 

Dan heb je ook echt vakantie verdiend en over een weekje mag je dan ook 6 weken lang heerlijk 

even stoom afblazen en alleen maar leuke dingen doen. Van groep 8 nemen we volgende week 

afscheid. Alle overige leerlingen zien we graag weer terug op maandag 20 augustus. Dan kun je 

hopelijk weer vol nieuwe energie beginnen aan een nieuw TOP jaar. 

30 juni Dim Weda 

2 juli Dewi van Kampen 

2 juli Max van Kampen 

3 juli Kyen Melis 

3 juli Boris Brinkerhof 

5 juli Jamie Dillisse 

7 juli Davy van Kruijsbergen 

7 juli Damian Geppaart 

8 juli Justin Lievens 

10 juli Floor Lubbers 

14 juli Lonne van Schaijk 

15 juli Angelina Wu 

16 juli Luca van Geel 

23 juli Feline Ruskus 

29 juli Maurits Vermeulen 

30 juli Jan-Willem Hanegraaf 

30 juli Damian van Elewout 

In de eerste info van het nieuwe schooljaar gaan we natuurlijk ook 

alle jarigen vanaf 1 augustus vermelden. Een fijne dag alvast als je 

jarig bent in de vakantie. Hopelijk schijnt de zon en wordt het een 

heel gezellige dag. 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 

Juni 

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….. 

 Ook Marijn heeft haar mooie lange 

haar gedoneerd aan een goed doel. 

Dat is natuurlijk fantastisch een ook 

Marijn verdient dan een ereplaatsje 

in het zonnetje.    

 

GRANDIOOS 

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


