
 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 

Sinterklaas komt weer bijna naar Nederland! 
 

Een spannende, maar gezellige tijd breekt weer aan.  Natuurlijk heten wij hem ook op 
onze school van harte welkom. Een aantal ouders gaat er weer voor zorgen dat onze 
school er sfeervol versierd uit zal zien voor Sint en zijn pieten. 
 
Sinterklaas heeft toegezegd om ons op woensdagochtend 5 december een bezoek te 
brengen. 
 
Voor groep 5 t/m 8 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen maandag  
19 november lootjes trekken voor de surpriseochtend 5 december. Het bedrag dat aan 
een cadeautje besteed mag worden is € 3,50. De bedoeling is dat de kinderen  
voor een klasgenoot een cadeautje van € 3,50 kopen waar ze een gedicht en een surprise 
bij maken. 
 
Voor groep 1 t/m 4 
Op 12 november start het Sinterklaasjournaal al. Op school spelen wij hier (met name) in 
de groepen 1 t/m 4 op in. Het is daarom leuk als u dit samen met  
uw kind(eren) zou kunnen volgen. 
 
Verder vragen wij de ouders van deze 4 groepen om uw kind een schoen, pantoffel, 
laars, klomp, sandaal, slipper o.i.d. mee te geven. Het maakt niet uit, als ‘de schoen’  
maar de hele sinterklaasperiode op school mag blijven.  
Het is ook handig als er een naam onderop staat… 
 
Over een paar weken ontvangt u meer informatie rondom het Sinterklaasfeest op onze 
school. 
 
Wij wensen u een fijne Sinterklaastijd toe! 
 

Donderdag 6 december mogen alle kinderen een uurtje uitslapen.  
We starten die dag om 9.30 uur! 

 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Femke of juf Mirjam. 

Sinterklaas nieuws….  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. 

Sinterklaas nieuws 1 

Schoolfruit 2 

Eskadee 2 

Kersttournooi 3 

Scrooge 3 

Mediawijsheid 3 

Street league Drimmelen 4 

Zonnetje van de week 5 

Agenda 5 
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 Deze week star t van schoolfruit  

 

 

  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? We komen nog ouders 
tekort. 
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 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Steeds meer kinderen weten de weg naar de tussenschoolse opvang te 
vinden. Fijn. 
Hebt u tijd over? Kent u iemand waarvan u denkt….dat zou iemand zijn 
om mee te helpen als vrijwilliger voor de tussenschoolse opvang. Neem 
zelf contact op met Eskadee of speel deze gegevens door.  
Wij zijn blij met elke vrijwilliger en vooral de leerlingen die op onze 
school overblijven doe je er een enorm plezier mee. 
Bedankt al vast voor uw hulp, het meedenken of het doorspelen van 
deze advertentie. 
 
 

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

Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
In deze info periode feliciteren we 

Lotte Westgeest  

Milo Schalk  

Myron Court  

Meike van der Zanden 

Sem van Loon 

Quint Kasandikromo  

Kurt Pirard  

Naut Bello  

Lotte van den Elshout  

Nina Gilbers  

Wi e  h e l p t  m ee  a l s  v r i jw i l l i ge r  b i j  de  T SO  
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Vanaf vrijdag start de week van de me-
diawijsheid, deze duurt tot en met vrij-
dag 23 november. 

Hieronder een overzicht van wat iedere 
groep gaat doen. 

groep 1/2: Nationaal Mediapaspoort 

Groep 3: Botje bij 

Groep 4: Nationaal Mediapaspoort 

Groep 5: Diploma Veilig Internet 

Groep 6: Digiwijs met Donald Duck  

Groep 7 en 8: Mediamasters  

 

In deze tijd van sterke voortschrijding 
van techniek, automatisering en toe-
nemende mediavormen is het belang-
rijk onze leerlingen te leren daar op 
een juiste manier naar te kijken en 
mee te werken. 

Een gezonde kritische houding is 
daarbij erg belangrijk. Je kunt jezelf 
de vraag stellen: 

Wat gebruik ik? Denk hierbij aan mail, 
facebook, twitter, instagram, whats 
app….. 

Waarom gebruik ik media? 

Is mijn wachtwoord veilig? Wie kent 
mijn wachtwoord? 

Wat wil je er mee doen.?Wil je infor-
matie halen? Is het voor de fun? 

Hoe ga ik daar mee om? 

Hebben we afspraken hoe lang en 
wanneer we bv social media gebrui-
ken? 

We starten in groep 1-2 op een speel-
se manier met het aanbieden van 
lessen in mediawijsheid. De oudere 
leerlingen worden op een andere ma-
nier aangesproken. Je mag van hen 
verlangen dat ze al in enige mate 
kunnen reflecteren op hun eigen han-
delen. 

Beste jongens en meiden van groep 5, 6, 7 

en 8, 

Het is weer bijna tijd voor het kersthandbal

- en voetbaltoernooi. Handbalvereniging Mixed-up en voetbal-

vereniging VCW slaan de handen ineen om dit toernooi te orga-

niseren. Het toernooi is bestemd voor alle meiden en jongens 

van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen in Wagenberg, 

Terheijden, Hooge- en Lage Zwaluwe. Het toernooi wordt gehouden in Sport-

hal Driedorp te Wagenberg op woensdag 2 

januari 2019.  

Wat belangrijk is: 

 Een handbalteam bestaat uit minimaal 7 spelers 

 Een voetbalteam bestaat uit minimaal 5 spelers 

 De voetbalteams mogen gemixt zijn! 

 Opgeven kan bij je juf of meester 

 Het inschrijfgeld is €1,50 per persoon, geef dit aan je meester of juf 

 Geef je als groep op met een teamnaam én een begeleider/coach 

(vanaf 16 jaar) 

 Geef jezelf op vóór 7 december 2018 

In de ochtend worden de wedstrijden gehouden voor groep 5 en 6. En in de 

middag volgen de wedstrijden voor groepen 7 en 8. De donderdag of vrijdag 

voor de kerstvakantie ontvang je van je juf of meester het speelschema. De 

spelregels voor de handbal zijn volgens de spelregels van NHV en voor het 

zaalvoetbal van de zaalvoetbalfederatie.  

Er is weer mogelijkheid om mee te trainen vantevoren voor de handbal (bij 

Mixed-up) en bij de voetbal (bij VCW). Datums volgen! 

We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 2 januari! 

Sportieve groetjes,  

Handbalvereniging Mixed-up toernooimixedup@hotmail.com 

Voetbalvereniging VCW jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl 

De laatste week voor de kerstvakantie op 

woensdagochtend spelen we op school de mu-

sical Scrooge naar het verhaal A Christmas Ca-

rol van Charles Dickens. Kinderen uit groep 4 

tot en met 8 spelen het verhaal en met de hele 

school zingen we liedjes uit de musical. Ook 

het schoolorkest zal een paar liedjes spelen. De 

komende tijd krijgen de leerlingen niet alleen 

muziekles, maar ook dramales. We gaan aan 

de slag met de verschillen in status (hoe praat, 

staat en loopt een bazig persoon en hoe een 

onderdanige knecht, hoe praat, kijkt en be-

weegt iemand die bang is, vrolijk is enz.) en 

allerlei facetten van toneelspelen komen aan 

bod. Groep 1 tot en met 3 leert ook een aantal 

liedjes uit de musical en zij mogen komen kij-

ken en zingen. Het enthousiasme van de kin-

deren is groot en dat is mooi om te zien!  

M e d i a w i j s h e i d  o p  s c h o o l  

Vooruitki jken naar  onze Kerstmusical  

Freeimages.com 

mailto:toernooimixedup@hotmail.com


Street league Drimmelen(SLD) is een straatvoetbal competitie 
(georganiseerd door Surplus) op de woensdag middag voor jon-
gens en meisjes die in groep 7/8 zitten en in de gemeente Drimme-
len wonen. Er zijn dit seizoen 12 verschillende teams (120 kin-
deren) die zich aangemeld hebben. Team Terheijden 1 zijn 10 leu-
ke en sportieve jongens! Er zijn 3 jongens van de Zonzeel die in dit 
team zitten. Dit zijn Olaf en Myke uit groep 8 en Luuk uit groep 7. 

De sportieve voetbalwedstrijdjes, is natuurlijk de belangrijkste trig-
ger voor de kinderen. Maar daarnaast kunnen de kinderen ook 

punten krijgen voor sportief gedrag en kunnen ze bonuspunten scoren door een extra maatschappelijke opdracht te vol-
doen. 

Zo heeft Team Terheijden 1 besloten iets te willen doen voor ’de Kinderen van de Voedselbank’ in onze gemeente Drim-
melen’. Ze willen graag een glimlach toveren op de gezichten van deze groep kinderen. Stichting Kinderen van de Voed-
selbank is een non-profit organisatie. De stichting helpt uitsluitend kinderen waarvan de ouder(s) officieel bij de voedsel-
bank zijn geregistreerd! Het geeft als enige stichting in Nederland kledingpakketten uit, voorzien van nieuwe kleding, 
nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. 

Hoe helpt Team Terheijden 1 deze stichting? 

De kinderen gaan gelukscadeautjes verkopen, deze bestaan uit een mooi ver-
pakt potje aarde met klavertjesvier zaadjes. Deze kosten 3€ per stuk. 

De kinderen van het team willen huis aan huis in Terheijden rond gaan om 
zoveel mogelijk gelukscadeautjes te kunnen verkopen. Ook zullen ze op zater-
dag 17 november met elkaar bij de Jumbo Terheijden staan. Van ieder ver-
kocht ‘klavertje vier’ gaat 100% van de opbrengst naar ‘ de Kinderen van de 
Voedselbank’. Lieve mensen van de Zonzeel ‘koopt u een gelukje voor een 
kind?’ Ook u kunt namelijk meedoen aan onze actie. Olaf, Myke en Luuk heb-
ben in de gang tussen groep 7 en groep 8 dozen neergezet. Hierin kunt u of uw kind lege flessen met statiegeld doneren. 
De opbrengst zullen de jongens volledig doneren aan ‘Kinderen van de Voedselbank’. U kunt de lege flessen inleveren tot 
26-11. 

Laten we er met elkaar voor zorgen 
dat dankzij  
deze acties vele gezinnen dankbaar 
zullen zijn in onze eigen gemeente! 

Sportieve groetjes van team Terheijden 1. 

Olaf, Myke en Luuk. 
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Streetleague Team Terheijden 1 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
 
NOVEMBER 
 
15  Teamvergadering 
19  Uitleenweek bibliotheek 
20  ICT netwerk 

 MR vergadering 
21  Meeneemdag gr 1-2 

 start week mediawijsheid 
23  Oudste kleuterdag 
27  Zorgteam 

 IB netwerk / werkgroep Hoogbegaafdheid 
29  Teamvergadering 

 
DECEMBER 
5  De goed heiligman op bezoek 
6  We beginnen om 9.30 uur 

 Meeneemdag groep 1-2 
7  Oudste kleuterdag 
10  Uitleenweek bibliotheek 

 Zorgteam 
11  Creamiddag 

 Techniekmiddag groep 5 
 Teamvergadering 

14  Oudste kleuterdag 
18  Creamiddag 
19  Kerstmusical “Scrooge” 
21 Kerstviering incl Kerstontbijt 
 
   

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  

Zonnetje 

van  
de week….. 

Deze week zetten we 

Olaf, Myke en Luuk in het 

zonnetje. Zij verdienen 

het, omdat ze zo’n 

mooie actie opzetten 

voor kinderen die het 

echt nodig hebben. 

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

