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Agenda
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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

Draai je gezicht naar het licht en de
schaduw valt achter je.

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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Van alles wat….


Houdt u rekening met de data van de oudergesprekken in
januari. Het rapport van uw kind wordt in de schoolweek in januari
meegegeven. De data staan op het laatste blad in de kalender aangegeven.



Op donderdag 24 januari hebben we op onze school een studiemiddag.
De kinderen zijn die middag vrij van school.



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.



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 ligt weer van alles in. We zullen
maandelijks via een foto laten zien wat er aan gevonden voorwerpen
zijn. Vraag, als je het niet kunt vinden, even na bij juffrouw Adriënne.

Jarigen

In deze info periode feliciteren we
Tazio Pigmans
Lotte Schokker
Jaylin van Elewout
Mats de Bree
Fraya de Vries
Mees Peerenboom
Bink Suijkerbuijk
Rick Lievens
Mike Geerts
Stef de Ridder

Caitlyn Waegemaekers
Een oproep van een ouder van onze school:

Djamy van Dongen



Charlie van Zundert

Wensen komen uit! Ik ben Suzan de Wit en werk bij Oosterheem – Volckaert in Oosterhout. Een zorgcentrum voor ouderen.
Van 19 dec t/m 23 dec gaan de 2 teammanagers 95 uur
aaneengesloten het Glazen Heem in, hun eigen glazen kantoor. Dit om giften in te zamelen om wensen van bewoners
uit de wensboom in vervulling te laten gaan.
Heeft u een gift of een lege petfles over? Dan mag u dit t/m
zaterdag 22 dec bij mij afgeven, Polderstraat 66 Terheijden.
Ik zal er zorg voor dragen dat het bij Oosterheem terecht
komt, ten goede van het Glazen Heem. Voor meer informatie over deze actie kunt u een kijkje nemen op de Facebook
pagina van Oosterheem – Volckaert. Mijn dank is groot!

Yuna Court
Luca Peijs
Lilou Weiland

Polderstraat 110
4844 BK Terheijden
Telefoon: 076-5938126
E-mail:
infozonzeel@skod.org
www.zonzeel.nl
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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.

DECEMBER
18
Kerstmusical “Scrooge”
21
Kerstviering incl Kerstontbijt
JANUARI
7
8
9

Zonnetje
van
de week
Jasper heeft zijn arm gebroken. Dat juist zo kort
voor de vakantie.
Vervelend Jasper, veel
beterschap.

10
14
15
17
18
22
24
30

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Techniekmiddag gr 4
Rapport 1 wordt meegegeven
Hoofdluiscontrole
Teamvergadering
Uitleenweek bibliotheek
Techniek / Creamiddag
Oudergesprekken
Oudste kleuterdag
Oudergesprekken
Studiemiddag, leerlingen zijn vrij
Meeneemdag groep 1-2

