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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

50 jaar bs Zonzeel
Wat hebben we een geweldige feestweek gehad. De correspondent van weekblad het
Carillon Wiljan Broeders heeft in zijn artikel het heel mooi verwoord. (vervolg op pagina
2)

In dit nummer:

Bs Zonzeel 50 jaar
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Vervolg bs zonzeel 50 jaar
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Mededelingen
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Agenda
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Het zonnetje
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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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Jarigen

In deze zonzeel-info-periode
feliciteren we
Mirthe Dillisse
Espenn Segeren
Eva Groeneveld
Dex Verhoeve
Joey Bogaers
Wouter Ritsema
Ivano Peijs
Lieke Post
Thijs Steggerda

Ko r t e m e d e d e l i n g e n
-In het kader van de privacy vermelden we nog wel de jarigen, maar niet
meer de data van de verjaardagen
-Heel veel dank aan alle ouders die hebben meegeholpen bij onze feestweek.
Zonder die hulp hadden we nooit zo’n fijne week voor de kinderen kunnen
organiseren.
-Als u contact met mij (jvdSande) wilt hebben en u merkt dat ik, door privé
omstandigheden, even niet op school ben...stuur gerust een mailtje naar
infozonzeel@skod.org. Dat mag altijd en reactie daarop volgt ook altijd. Vaak
op de dag zelf, soms wat later.

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
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agenda ?

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

voor teamleden en/ of ouders nogmaals vermeld.
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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
22
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Zonnetje
van
de week…..

In het zonnetje van de week staat
de commissie van leerkrachten en
ouders die zo fantastisch de feestweek hebben georganiseerd. Er is
heel veel werk vooraf, maar ook
tijdens de feestweek verzet.
Complimenten, we hebben er met
zijn allen enorm van genoten.
Op naar de 60!
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Uitleenweek bibliotheek
Schoolkamp gr 7-8
Doeklas 2
Hoofdluiscontrole
Schoolkamp
Schoolkamp
Teamvergadering
Techniekmiddag

