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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

Sinterklaas nieuws….
Terheijden, december 2018

In dit nummer:

Nieuws van de Sint
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2

Beste ouders,

Jarigen
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Nog een paar nachtjes slapen
en dan is het zover!

Zonnetje van de week

4

Agenda
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Sinterklaas maakt ons blij met zijn
komst op onze school.
Zoals velen van u inmiddels al
weten, proberen we zijn komst altijd op een ludieke manier invulling te geven en de spanning nog (eventjes) een heel klein beetje op te voeren…

Ook ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
Een aantal aandachtspunten:






Alle kinderen (groep 1 t/m 8) gaan op de gewone tijd naar binnen
(surprises mogen alvast in de klas gezet worden).
We zullen Sint en zijn pieten opwachten op het schoolplein.
Het is leuk als u daar ook staat. Vriendelijk verzoek om op de speelplaats voor het hek t.o. het schoolgebouw te wachten. Wij staan met
de kinderen aan de kant van de school.…
Voor eten en drinken wordt die dag door de OV gezorgd.

Wilt u contact met leden van de
oudervereniging.
Mail naar: ovzonzeel@skod.org

Wij vertrouwen op uw medewerking en zien uit naar dit gezellige gebeuren
op onze school.

Wilt u contact met leden van de
medezeggenschapsraad.

Wij wensen iedereen een heel fijn sinterklaas feest toe!

Mail naar: mrzonzeel@skod.org

Vriendelijke groeten van de sinterklaascommissie,
Joyce, Claudia, Annemieke, Femke & Mirjam
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Netjes ruimen we alles op
Zelfstandig willen we
worden
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Elkaar helpen
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Leren doen we samen.
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Houdt u rekening met de data van de oudergesprekken in
januari. Het rapport van uw kind wordt in de eerste schoolweek in januari meegegeven.
Op donderdag 24 januari hebben we op onze school een studiemiddag.
De kinderen zijn die middag vrij van school.
De mooie tijd van Kerst komt er weer aan. Een tijd van lichtjes, kerstglitters en sfeer. Dat volgt direct op een periode waarin de Sint en zijn
Pieten Nederland weer hebben bezocht.
De school ondergaat in een korte tijd ook twee metamorfoses. Eerst de
hele school in Kerstsfeer...daarna in een avond wordt de school door
vele hulpvaardige ouders weer omgebouwd naar Kerst.
We wensen iedereen een hele fijne decembermaand toe.
Het is ook de tijd van het afsteken van vuurwerk. Ik hoop dat dat veilig
gebeurt en dat we na de nieuwjaarsnacht niet merken dat kinderen en
of ouders letsel hebben opgelopen.
Iedereen is al keihard aan het oefenen voor onze Kerstmusical. Juffrouw
Renate heeft de musical bewerkt en het belooft erg mooi te worden. Op
woensdag 19 december wordt de musical opgevoerd voor alle kinderen
van de school.
Op vrijdag wordt dit keer een gezellig Kerstontbijt in de school gehouden en op die manier sluiten we het eerste gedeelte van dit schooljaar
af. We sluiten ook 2018 af en starten na de Kerstvakantie weer uitgerust en wel aan een nieuw jaar.
Denkt u er nog aan voor het einde van deze maand de bak voor de gevonden voorwerpen te checken. Er liggen twee paar handschoenen, een
sjaal, een broodtrommel en twee drinkbekers in. Vraag, als je het niet
kunt vinden, even na bij juffrouw Adriënne
Sinds deze week is ons team weer compleet aan het werk. Meneer Han
is weer beter. Meneer Joop is weer vaker op school en ook juffrouw
Angela en meneer Bart zijn weer helemaal opgeknapt. Het managementteam van onze school heeft de vervangingen goed
op kunnen lossen. We hebben gelukkig geen leerlingen
naar huis kunnen sturen en de meeste vervangingen
hebben we op kunnen lossen met eigen teamleden. Dat
zal niet altijd lukken, maar fijn dat dat nu wel zo is doorgegaan.

Alle kinderen van “de Zonzeel” zijn dit jaar voor mijn camera verschenen. Lief,
leuk, grappig of serieus ik heb het allemaal met veel plezier voorbij zien komen.
Nog niet gekeken en alsnog benieuwd naar het resultaat, log dan snel in met de
persoonlijke inlogcode. De 3 geselecteerde foto’s, de broertjes/zusje foto en de
keuze uit verschillende maten en materialen zorgt voor grote diversiteit. Zeg nu
zelf, hoe leuk is het om een persoonlijk cadeau te geven in de decembermaand.

Jarigen

In deze info periode feliciteren we
Sanne van Kruijsbergen
Jurre Tekin
Tiene de Wit
Roisin van Zundert
Tristan Seghers

Polderstraat 110
4844 BK Terheijden
Telefoon: (055) 555 55 55
Fax: (055) 555 55 55
E-mail:
iemand@example.com
infozonzeel@skod.org
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Op de laatste pagina van de nieuws-
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agenda ?

Wat hebben we de komende vier weken op de planning?

brief worden de data van activiteiten
voor teamleden en/ of ouders nogmaals vermeld.

Zonnetje
van
de week…..

We zetten alle hulpouders in het zonnetje,
want in deze tijd van het
jaar is het erg fijn dat we
op school bij alle activiteiten zo veel en zo goed
hulp krijgen.
DANK JE WEL!

DECEMBER
5
De Sint komt op bezoek
6
We beginnen om 9.30 uur
Meeneemdag groep 1-2
7
Oudste kleuter-dag
10
Uitleenweek bibliotheek
Zorgteam
11
Creamiddag
Techniekmiddag groep 5
Teamvergadering
14
Oudste kleuter-dag
17
Juf Angela wordt vervangen door meneer Bart
18
Creamiddag
19
Kerstmusical “Scrooge”
21
Kerstviering incl. Kerstontbijt
JANUARI
7
8
9
10
14
15
17
18
22
24

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Techniekmiddag gr 4
Rapport 1 wordt meegegeven
Hoofdluiscontrole
Teamvergadering
Uitleenweek bibliotheek
Techniek / Creamiddag
Oudergesprekken
Oudste kleuter-dag
Oudergesprekken
Studiemiddag, leerlingen zijn vrij

