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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

50 jaar bs Zonzeel
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Bs Zonzeel 50 jaar
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Afscheid mr leden

2

Agenda

5

Het zonnetje

5

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
Z

Zorgen voor elkaar

O

Oplossen doen we met
woorden

N
Z

Netjes ruimen we alles op
Zelfstandig willen we
worden

E

Eenieder hoort erbij

E

Elkaar helpen

L

Leren doen we samen.
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Afscheid van twee trouwe MR
leden

Tijdens een informele bijeenkomst
met OV, Team en MR hebben we
afscheid genomen van twee trouwe
mr leden.
Ruim 21 jaar hebben Ronald en Lara
Roks in de Mr van onze school meegedacht over het te vormen beleid.
Dat is een hele lange tijd, waarin het
hele traject naar nieuwbouw van
onze school gestalte heeft gekregen.
Ik kan me niet herinneren dat ik mr
leden heb meegemaakt die zo lang
hun energie hebben gestoken in de
mr van de school.
Klasse.
Ook Lara is van onmisbare waarde
geweest voor de MR. Als notulant
heeft zij alle vergaderingen al die tijd
op sublieme wijze vastgelegd; lette
ze goed op alle procedures; verzorgde ze de jaarverslagen. Dat gaan we
zeker missen.
Vandaar dat we jullie heel erg willen
bedanken en jullie een plaats in het
zonnetje op een aparte pagina in
deze zonzeelinfo willen geven.
Mede door jullie inzet is onze school
een school waar kinderen graag les
krijgen en waar het onderwijs goed
op kwaliteit is en innoveert.
Zeker ook jullie verdienste.
Heel, heel veel dank.
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September
Bram Witberg
Stijn Groeneveld
Shayenne de Nijs
Lena Abbo
Benthe van Dongen
Joep van Hirtum
Vienne de Vries
Kaya Melis
Fenne van Geel
Indy van Aalsum
Marijn Verhoef
Saar Verhoeve

Polderstraat 110
4844 BK Terheijden
Telefoon: (076) 5938126
E-mail:
infozonzeel@skod.org
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U merkt het:
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief worden de data van activiteiten

dit
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agenda ?

Wat hebben we de komende vier weken op de planning?
SEPTEMBER

voor teamleden en/ of ouders nogmaals vermeld.
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informatie avond groep 1-2
techniekmiddag gr 4
informatie avond doeklas
kennismakingsgesprekken gr 3 tot en met 8
oudste kleuterdag
start jubileumweek
techniekmiddag gr 5
studiedag...alle leerlingen vrij
uitleenweek bibliotheek
creamiddag
techniekmiddag gr 6
teamvergadering
meeneemdag gr 1-2

OKTOBER
De zonnetjes
van
de week…..

Staat deze week op pagina 2.
Twee kanjers die hun plaats in het
zonnetje dubbel en dwars hebben
verdiend
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Doeklas 1
Meeneemdag gr 1-2
Oudergesprekken groep 1-2
Bosdag groep 1-2
Oudergesprekken groep 1-2
Studiemiddag ( alle leerlingen ‘s middags vrij)

15-19 H e r f s t v a k a n t i e

