
 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 

 We hebben vorige week weer een heel 

geslaagd schoolkamp mogen organiseren 

voor de leerlingen uit groep 7 en groep 8. 

De kinderen hebben drie dagen enorm 

genoten. De groepsbanden zijn weer wat 

aangehaald en de kinderen kwamen op 

vrijdag moe, maar voldaan terug op 

school. 

Het was natuurlijk wel even schrikken dat meneer Han zo snel door ziekte het kamp heeft 

moeten verlaten. Dat is door de groep begeleiders van het kamp heel erg goed opgepakt, 

Een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die ons zo goed hebben geholpen met 

vervoer van leerlingen, spullen, fietsen enz. 

    

Op de website zetten we vaak tips voor “wat te 

doen na schooltijd”. Als je soms niet weet wat 

je allemaal kunt doen….kijk dan eens hier op de 

site. 

https://www.zonzeel.nl/links-naar-websites-

voor-leerlingen/naschoolse-activiteiten/  

 

We hebben weer heel veel gevonden voorwerpen, 

variërend van broodtrommels, kleding, jassen, tassen. 

Als u iets kwijt bent...loop dan even binnen bij juf 

Adriënne en kijk in de bak met gevonden voorwer-

pen. Aanstaande maandag gaan we de spullen afvoe-

ren. We kunnen het niet blijven bewaren. 

We gaan vanaf nu maandelijks op de eerste school-

dag van elke maand de gevonden voorwerpen verwij-

deren. U hebt, als u wat kwijt bent, dus een maand de 

tijd om even binnen te lopen en te vragen of we wat 

gevonden hebben wat uw kind verloren is.  

Loop gerust binnen….liever een keer te veel dan een 

keer te weinig. 

Geslaagd schoolkamp  In dit nummer: 

Z  Zorgen voor elkaar 

O  Oplossen doen we met 
woorden 

N  Netjes ruimen we alles op 
Z  Zelfstandig willen we 

worden 

E Eenieder hoort erbij 

E  Elkaar helpen 

L Leren doen we samen. 

Geslaagd schoolkamp 1 

Na schoolse activiteiten 1 

Gevonden voorwerpen 1 

Schoolfruit 2 

Blokfluitles 2 

Jaarvergadering oudervereni-

ging 

3 

Zonnetje van de week 4 

Agenda 4 
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Gevonden voorwerpen  

Na schoolse activiteiten  

https://www.zonzeel.nl/links-naar-websites-voor-leerlingen/naschoolse-activiteiten/
https://www.zonzeel.nl/links-naar-websites-voor-leerlingen/naschoolse-activiteiten/
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 Schoolfruit, herhaalde oproep  

 

 

  Jarigen 
Vorig schooljaar hebben we op de hulp van een aantal 
ouders mogen rekenen om op de fruitdagen wo, do en 
vr 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 

Dit schooljaar willen we u graag weer, via harmonie Terheijden, de blok-
fluitlessen aanbieden. Vanaf donderdag 15 november zullen de blok-
fluitlessen starten, iedere donderdag van 15:45 uur tot 16:25 uur voor 
de beginners. Van 16:25 uur tot 17:05 uur gevorderden. De lessen wor-
den gegeven door Mathyn de Jong, op bs de Zeggewijzer. 

De kosten voor de lessen zijn €60,- voor een cursusjaar (exclusief de 
kosten voor een blokfluit en lesmateriaal). De kinderen zullen in de le-
denadministratie van de Harmonie Terheijden opgenomen worden. 
Voor aanvang van de lessen aan te schaffen: 

 (Voorkeur gaat uit naar) sopraanblokfluit met enkele boring (over 
info aanschaf hierover kan men altijd bij mij terecht) 
* 'Blokfluitfeest deel 1' (beginners) 
* Een leeg schrift (waar we het huiswerk in schrijven) 

 Heeft uw kind interesse dan kan men aanmelden via anne-
lies@harmonieterheijden.nl. 
Graag met naam kind, groep, school, geboortedatum, adres en 
telefoonnummer. 

Inschrijven graag zo snel mogelijk. 

Met vriendelijke groet,  Annelies Nissen 

EU-Schoolfruit op uw school 
De drie vaste groente- en fruitdagen  
worden: 

Woensdag, Donderdag en Vrijdag In deze info periode feliciteren we 

Romy Krebbekx 

Laura Schokker 

Max van Loon 

Liv de Been 

Fenne Hanegraaf 

Liza van Oosterhout 

Willem van der Zanden 

Liam Bonora 

Faylin van der Made 

Luuk Rikken 

Rens Seegers 

Joris den Breejen 

Femke Lievens 

Lana de Ridder 

Katie Berg 

Nanno Abbo 

 B lok f lu i t les  



 

Oudervereniging BS Zonzeel 

Polderstraat 110 

4844 BK Terheijden 

ovzonzeel@skod.org 

 

Terheijden, 30 oktober 2018 
 
 

Beste ouders, leden van de oudervereniging en leerkrachten, 
 
 

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Oudervereniging De Zon-
zeel op maandag 12 november as. De ALV is van 20.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. Daarna ben je van 
harte welkom bij de reguliere vergadering. 

 Agenda:  

 Opening 

 Wisseling bestuur:  

  voorzitter Roos Lubbers en penningmeester Mirella Rikken treden af,  

  Kees Machielsen en Rolieke Segers worden de nieuwe voorzitter en penningmeester 

 Cijfers en terugblik schooljaar 2017-2018 

 Begroting 2018-2019 

 Rondvraag 

 

 

Namens het bestuur van de oudervereniging BS Zonzeel, 

Graag tot dan! 

Vriendelijk gegroet,  

Ardien Nelissen 

Secretaris 
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Jaarvergadering oudervereniging...  

mailto:ov@zonzeel.nl


Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
 
NOVEMBER 
 
6  Nationaal schoolontbijt 

 juf Lisette en juf Femke worden vervangen door juf 
 Anja en juf Dorien (congres “het jonge kind”) 

7  Juffenfeest gr 4 
8  Oudste kleuterdag 
12 OV jaarvergadering 
14  Meeneemdag gr 1-2 

   Studiemiddag bovo breed 
15  Teamvergadering 
19  Uitleenweek bibliotheek 
20  Meneer Joop middag in groep 8 

 ICT netwerk 
 MR vergadering 

21  Meeneemdag gr 1-2 
23  Oudste kleuterdag 
27  Meeneemdag gr 1-2 

 Zorgteam 
 IB netwerk / werkgroep Hoogbegaafdheid 

29 Teamvergadering 
 
   

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: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 

iemand@example.com 

infozonzeel@skod.org  

Zonnetje 

van  
de week….. 

Het zonnetje mag deze 

week extra op meneer 

Han schijnen. We hopen 

dat hij weer snel herstelt 

en gezond en wel terug 

is op school. Hij wordt 

gemist! 

Van harte beterschap. 

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

