
 Wilt u contact met leden van de 

oudervereniging.  

Mail naar: ovzonzeel@skod.org 

 Wilt u contact met leden van de 

medezeggenschapsraad.  

Mail naar: mrzonzeel@skod.org 

Voor u ligt de eerste zonzeelinfo  van dit 

nieuwe schooljaar. Door middel van deze 

nieuwsbrief willen we u op de hoogte hou-

den van zaken die op bs Zonzeel spelen. 

Normaal gesproken komt de nieuwsbrief 

elke veertien dagen mee. De nieuwsbrief 

wordt dit jaar altijd op donderdag meege-

geven.  

De nieuwsbrief wordt ook op de website 

geplaatst. Eveneens wordt de maandkalen-

der op de website www.zonzeel.nl  ge-

plaatst. Mocht u een of ander gemist heb-

ben, dan kunt u daar ook dezelfde informa-

tie lezen. 

Een speciaal woord van welkom voor alle 

kinderen die dit jaar weer les krijgen op 

onze fijne school. Voor de meeste kinderen 

is het natuurlijk heel bekend en krijgen ze 

dezelfde- of een nieuwe juf of meester. 

Voor de jongere kinderen, die net de eerste 

stappen naar school maken, is het toch 

heel wat. We hopen dat ze zich snel thuis 

voelen.  

Een woord van welkom voor alle “nieuwe” 

ouders, die hun kinderen aan onze zorgen 

toevertrouwen.  

Een warm welkom voor juffrouw Adriënne 

Roovers. Zij is alle ochtenden op school om 

als conciërge het team te ondersteunen. 

Veel succes daarbij. 

We hopen dat wij kunnen zorgen voor  

goed  onderwijs en samen met u er voor 

kunnen zorgen dat over een aantal  jaren 

uw kind met een goed gevoel kan terugkij-

ken op een geslaagde basisschoolperiode.  

Voor alle ouders en dus ook voor u zeggen 

we nogmaals speciaal...onze school staat 

altijd voor u open. Zoek contact als dat 

nodig is. Dat kan door middel van een ge-

sprek, een briefje, een telefoontje.... 

Wij willen graag weten wat er onder ou-

ders speelt en spreken als team en zeker 

ook als directeur hoop ik dat u de weg naar 

binnen weet te vinden en uw geluid laat 

horen.  

Dat komt het onder-

wijs op onze school 

alleen maar ten goe-

de en goed onderwijs 

aan uw kind is ons 

belangrijkste doel. 

 

We beginnen dit jaar aan 

het vijftigste jaar van 

basisschool Zonzeel. 

Een halve eeuw goed 

onderwijs in het cen-

trum van Terheijden. 

Dat vinden we reden 

voor een aantal festiviteiten dit schooljaar. 

In de week van 17 tot en met 21 september 

houden we onze jubileumweek. We gaan 

in die week terug in de tijd. Om niet al te 

veel te verklappen wacht ik op een offici-

eel bericht van de jubileumcommissie. Die 

gaan in een volgende info echt wel wat 

meer van zich laten horen. 

Het schooljaar is begonnen.  

Bs Zonzeel bestaat 50 jaar  
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Z  Zorgen voor elkaar 

O  Oplossen doen we met 
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Aan het begin van het schooljaar organi-
seren we  voor groep 1-2-3-4 een infor-
matieavond. U krijgt informatie over de 
leerstof en de gang van zaken in de groep 
waarin uw kind de lessen volgt. Tevens is 
het een mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de leerkracht.  

 De ouderavond voor  groep 4 wordt 
gehouden op dinsdag 28 augustus 

 De ouderavond voor groep 1-2 wordt 
gehouden op dinsdag 11 september 

 De ouderavond voor groep 3 wordt 
gehouden op donderdag 30 augustus 

 
De kennismakingsgesprekken voor ouders 
( en leerlingen) uit groep 3 tot en met 8 
worden gehouden op 4 en 13 september. 
U krijgt hierover bericht om in te kunnen 
schrijven. 
Op deze avond kunnen ouders en kind in 
een gesprek de leerkracht informeren 
over hun kind. U merkt..dit is een veran-
dering in vergelijking met vorige jaren. 
Ook de rapportfrequentie gaat verande-
ren van 3 naar 2x. Daarover later meer. 
 

Groep 3 
Maandag en donderdag 13.15 uur 
 
Groep 4 
Maandag en donderdag 11.15 uur 
 
Groep 5 
Maandag 10.30 uur en donderdag 14.00 
uur  
 
Groep 6 
Maandag 14.45 uur en donderdag 10.30 
uur 
 
Groep 7 
Maandag 14.00 uur en donderdag 9.30 
uur  
 
Groep 8 
Maandag 9.30 uur en donderdag 14.45 
uur 
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Trakteren op school is voor uw kind na-
tuurlijk een feestje op zich. 
We vragen u vriendelijk om de traktatie 
op school “gezond”  te laten zijn. Op onze 
site staan wat voorbeelden en ook het 
internet geeft een berg voorbeelden. 
We vinden een gezonde leefstijl voor onze 
leerlingen erg belangrijk. 
We gaan ons ook weer inschrijven voor 
het schoolfruit. Laten we hopen dat we 
worden ingeloot. 
Daarover medio september meer. 
 
 
 

In fo r mat ie  av onden -  
K enn i s m ak ings -

ges p r ekken   

Ieder schooljaar wordt een  schoolgids 

uitgegeven.  Een gids, die elk jaar geldt als 

leidraad voor het team en ouders. U kunt 

in deze gids lezen wat er op schoolniveau 

allemaal staat te gebeuren. Ook staan er 

afspraken en regels in deze gids.  

De nieuwste schoolgids wordt  op onze 

website www.zonzeel.nl geplaatst. 

In heel veel huisgezinnen staat tegen-

woordig een computer met internetver-

binding. Daarop kunt u, wanneer u wenst, 

de schoolgids lezen.  

 

 

Op de eerstvolgende MR vergadering-

wordt de schoolgids ter goedkeuring aan 

de MR voorgelegd. Daarna zal spoedig 

plaatsing op de website volgen 

Leest u hem eens goed door en spreek 

hier ook over met uw kind. 

 

 

 

 

 

We gaan u dit jaar weer goed informeren 

via Klasbord. U krijgt van ons, zoals u dat 

al gewend was, geen post meer via losse 

briefjes. Post komt allemaal via Klasbord 

bij u binnen. In de praktijk komt het voor  

dat briefjes niet worden meegenomen of 

dat kinderen ze kwijtraken. 

Op deze manier weten we zeker dat we u 

kunnen bereiken.  

Gaandeweg het jaar stappen we over op 

Parro. Dat is een programma wat de 

school en u meer mogelijkheden biedt en 

waarop alle functies die we nu op klas-

bord gebruiken ook aanwezig blijven. 

We vragen u in verband met ieders priva-

cy niets van klasbord digitaal verder te 

verspreiden. 

 

 Schoolgids  

Gymlessen  

 Klasbord  

Gezond 
trakteren  
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 Veil ig naar–  en van school  

Veilig Verkeer Nederland  

Veilig Verkeer Nederland is een maat-

schappelijke organisatie met burgers als 

natuurlijke achterban. Voor veel men-

sen is verkeersonveiligheid een dagelijk-

se zorg. Hun zorg is ook de zorg van 

Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer 

Nederland doet wat aan die bezorgd-

heid door vraaggericht en samen met 

mensen oplossingen te realiseren voor 

meer veiligheid. Veilig Verkeer Neder-

land wil haar doelen bereiken door be-

leidsbeïnvloeding, onderzoek, voorlich-

ting, educatie, communicatie en acties  

 

Advies aan ouders die hun kind lopend 

naar school brengen en ophalen: 

 Zoek voor het kind een veilige weg 

naar school. Leer het kind door te lo-

pen. Bedenk dat de kortste weg niet 

altijd de veiligste weg is.  

 Loop  niet aan de straatkant, maar 

aan de huizenkant van het trottoir. Is er 

geen trottoir, bespreek dan met het 

kind waar het in dat geval moet lopen, 

b.v. in de berm of aan de uiterste 

(linker)kant van de rijbaan.  

 Besteed aandacht aan situaties waar 

het kind mee te maken krijgt  

 Kijk samen goed uit. Ga na of het 

kind een auto/motor/(brom)fiets ook 

aan ziet komen. Neem de tijd om over 

te steken en wacht tot het verkeer 

voorbij is.  

 Maak gebruik van oversteekplaatsen 

en verkeersbrigadiers.  

 Steek niet over als het voetgangers-

licht rood is.  

Wordt de weg naar school fietsend afge-

legd?  

 Geef dan eveneens het goede voorbeeld.  

 Steek over als het verkeerslicht groen is.  

 Als het kind zelf mee mag fietsen, laat het 

dan rechts van u rijden.  

 Controleer of het stuur en het zadel van 

de kinderfiets niet te hoog zijn.  

 Besteed aandacht aan beveiligingsmidde-

len; helm, vlaggetje, opvallende hes/jas  

 Wacht met de fiets bij de school op een 

plaats waar het overige verkeer niet wordt 

gehinderd. 

 

Het kind wordt met de auto gebracht?  

 Doe dit zo min mogelijk; uw kind leert 

zich hierbij niet in het verkeer te gedragen.  

 Vervoer uw kind op een veilige zitplaats 

en gebruik de autogordel.  

 Stop de auto aan de kant van de school. 

Oversteken hoeft dan niet  

 Parkeer waar dit is toegestaan en niet 

voor de in-/uitgang van de school, maar iets 

verder weg  

 Laat uw kind aan de trottoirkant uitstap-

pen.  

 Rijd niet meteen weg, stap zelf ook even 

uit als u uw kind afzet.  

 

 

  Jarigen 

  augustus 

2 Jarno Vos 

8 Jessie Jägers 

11 Sita Verschuren 

14 Zainab Al Al Shamaa  

17 Robyn Voogt  

18 Maartje den Rooijen  

18 Tim Schalk 

19 André Hanegraaf  

28 Jonas Dietvorst  

28 Leo Dietvorst  

28 Colin van Vlimmeren  

  september 

3 Tobias van Duuren 

4 Mohammed Al Al Shamaa 
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 Wanneer hebben de kinderen extra verlof ?  

 Binnenkomen…. 

We hebben dit school een aantal extra studie-ochtenden, midda-

gen ingepland voor het personeel. De kinderen zijn dan vrij van 

school. Het team krijgt dan een extra scholingsmoment, waarmee 

we de kwaliteit van ons onderwijs willen garanderen en verbete-

ren. 

De eerste studiedag wordt gehouden op woensdag 5 september. 

Leerlingen zijn die dag vrij. 

De tweede studiedag wordt gehouden vrijdagochtend 21 septem-

ber. De leerlingen zijn die dag vrij. 

De derde studiemiddagwordt gehouden op donderdagmiddag 11 

oktober. De leerlingen zijn de gehele middag vrij. 

De vierde studiemiddag wordt gehouden op donderdagmiddag 24 

januari. Ook dan zijn de leerlingen de middag vrij. 

De vijfde studiedag wordt gehouden op dinsdag 7 mei. Dan 

hebben de leerlingen de gehele dag vrij. 

De zesde studieochtend wordt gehouden op vrijdag 7 juni Ook 

dan zijn de leerlingen vrij. 

Ik geef dit al in de eerste info aan u door, zodat u daar bij uw 

planning rekening mee kunt houden. Ik geef dan nu ook aan dat 

wij op die studiedagen geen opvang voor uw kind kunnen rege-

len.  Als we aan het begin van het schooljaar de studiedagen 

aan u opgeven vervalt voor ons de verplichting voor opvang van 

uw kind. Zo is dat wettelijk geregeld., 

U hebt nog een redelijke 

tijd om eventueel opvang 

voor uw kind te organise-

ren. 

We maken ook dit schooljaar weer 

gebruik van de plaatselijke biblio-

theek om boeken te gaan lenen. 

We willen daarmee gaan starten in 

de week van 27 augustus en gaan 

dan boeken lenen in een frequentie 

van 3 weken. We hebben vorig jaar 

een aantal ouders bereid gevonden 

het uitlenen van leesboeken mee te 

begeleiden.  

We lenen boeken op maandag, dins-

dag en donderdag in de uitleenweken. 

Hoe meer ouders ons willen helpen hoe beter dag kan gaan verlo-

pen. In de volgende info zult u de data van de uitleenweken aan 

kunnen treffen. 

Hebt u interesse...geef het aan ons door of stuur een mailtje naar 

infozonzeel@skod.org   

Wij zijn erg blij met uw hulp. 

Na de eerste dagen weten alle kinderen in de school inmiddels 

weer waar ze naar toe moeten. 

Vanwege de drukte in de gang vragen we ouders van leerlingen 

vanaf groep 3 niet meer mee naar binnen te komen.  

Dat scheelt veel in de drukte in de gang en zo kunnen alle kin-

deren lekker snel de klas in om weer te beginnen aan een su-

perdag. 

Bij de eerste zoemer gaan de leerlingen van groep 1-2 naar 

binnen en gaan de leerlingen van groep 3 tot en met 8 naar hun 

wachtplaats op de speelplaats. Daar worden ze door de leer-

kracht opgehaald. 

 Leesmoeders gezocht  

 Kalenders  

U kunt de kalender binnenkort ook vinden 

op onze website www.zonzeel.nl  

De kalender op de site wordt twee keer 

per jaar geactualiseerd.  

De meest actuele afspraken vindt u in de 

info. Daarin staan de meest actuele data 

van activiteiten voor de komende vier we-

ken.  

 

 

 

http://www.zonzeel.nl/


Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 

Augustus 
 
20  eerste schooldag 
22  hoofdluiscontrole 
27  uitleenweek bibliotheek 
28  techniekmiddag gr 7-8 

 teamvergadering 
 informatie avond gr 4 

30  meeneemdag gr 1-2 
 informatie avond groep 3 

 
September 
 
4  creamiddag 

 kennismakingsgesprekken 
 juffrouw Anja vervangt juffrouw Femke 

4 tm 11 juffrouw Adriënne afwezig 
5  studiedag 

 ov vergadering 
6  bijeenkomst team-ov-mr 
11  informatie avond groep 1-2 

 techniekmiddag gr 4 
12  informatie avond doeklas 
13  kennismakingsgesprekken gr 3 tot en met 8 
14  oudste kleuterdag 
17  start jubileumweek 
20  techniekmiddag gr 5 
21  studiedag...alle leerlingen vrij 
24  uitleenweek bibliotheek 
25  creamiddag 

 techniekmiddag gr 6 
 teamvergadering 

26  meeneemdag gr1-2 
 
 

   

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 

Telefoon: (076) 5938126 

E-mail:  

 infozonzeel@skod.org  

Het  zonnetje  
van  

de week….. 

Dan ben je in Turkije in Dalyan op 

vakantie en dan kom je zo maar 

ineens kinderen van je eigen 

school tegen. 

Even gezellig op de foto…. 

Dan heb je een goede band met 

elkaar opgebouwd en dat is erg 

fijn. 

Klasse. 

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

mailto:infozonzeel@skod.org

