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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

O p r o e p v a n u it d e o u de r ve r e n ig in g
Beste ouders,
Wij zijn als oudervereniging op
zoek naar stoere, sterke vaders
maar zeker ook moeders om
oud papier op te halen voor de
school.

Het ophalen van oud papier (1 x per maand op zaterdag) levert op jaarbasis een flink bedrag op. Van dat geld kunnen we erg veel leuke dingen organiseren voor de hele school.
De ouderbijdrage is hierdoor ook erg laag. Als we niet genoeg ouders hebben om oud papier op te halen zal de ouderbijdrage veel hoger worden of
we kunnen veel minder leuke dingen doen met en voor de kinderen.
En dat willen we toch niet!!!!!!!!!!!!!!!
We zijn op zoek naar stoere en sterke vaders en moeders ,die ons daar bij
willen helpen. Als we voldoende mensen hebben zijn we maar eens of 2
keer per jaar een zaterdagmorgen of middag aan de beurt om oud papier
op te halen. Wat is nou een zaterdag van 3 uurtjes op jaarbasis!
Opgeven kan door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren op
school of door een mail te sturen naar Michel van Geel:
michelenrenee@ziggo.nl
06-31278629

Naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Kind in groep:
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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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Sch ool fr uit
Van 13 november tot en met 20 april doen we als school mee aan
het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het
10-uurtje om in de klas op te eten.

Jarigen

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar
ook leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen
worden:
Woensdag, Donderdag en Vrijdag
euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de
Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma.
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

De komende weken feliciteren we
Jörre de Vries
Demi van Gerven
Guus Laurijssen
Myke Pieterse

Jasper Aelbers
Sem van Kruijsbergen
Daan Lodewikus

Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Dusty van der Graaf

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

Oona Verdiesen

Vorig schooljaar hebben we op de hulp van een
aantal ouders mogen rekenen om op de fruitdagen tussen 9 en 10 uur het fruit schoon te maken
en voor te bereiden.
Helpt u ons dit jaar ook mee?
De praktijk heeft bewezen dat de kinderen erg
van het fruit genieten en wat is er nu lekker en
gezonder dan een lekker stuk fruit of groente in
de pauze.
Als u ons mee wilt helpen...geeft u dat even door
aan onze conciërge, juffrouw Adriënne
De voordelen van schoolfruit
Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal
twee keer fruit en 150 gram groente
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die
gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn
minder snel ziek en zitten lekkerder in hun vel.
Gezond eten is aanstekelijk. Zien eten, doet eten.
Kinderen durven door Schoolfruit meer soorten
fruit en groente te proeven. Ook thuis.
Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst
en gezondheidsvoordelen.

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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Wat hebben we de komende vier weken op de planning?
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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…..

Wij zetten deze week Mees in het
zonnetje. Hij gaat een spreekbeurt
voorbereiden over sterren en heeft
geregeld dat iemand die daar heel
veel verstand van heeft naar
school komt met een echte sterrenkijker.
Dan ben je natuurlijk een zonnetje
( en laat dat nou ook een ster zijn)
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Uitleenweek bibliotheek
Schoolkamp gr 7-8
Doeklas 2
Schoolkamp
Schoolkamp
Teamvergadering
Techniekmiddag
Meeneemdag gr 1-2
Hoofdluiscontrole

NOVEMBER
6
Nationaal schoolontbijt
7
Juffenfeest gr 4
8
Oudste kleuterdag
12
OV jaarvergadering
14
Meeneemdag gr 1-2
15
Teamvergadering

