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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

E e n g o e d b e g i n i s h e t h a l ve we r k
Ongetwijfeld hebben velen onder u weer goede voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar. We laten weer een vol jaar, waarin van alles is gebeurd, achter ons
en kijken met belangstelling naar het nieuwe jaar.
Wat zal een nieuw jaar brengen?
Hopelijk…..

In dit nummer:

Nieuwjaarswens

1

Van alles wat

2

Jarigen

3

Zonnetje van de week

3

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

We hopen natuurlijk dat het een jaar wordt waar u achteraf met plezier op terug
zult kijken. Natuurlijk zullen er ook wel dingen plaatsvinden die je liever anders
zou willen zien. Dan is de wens dat je samen met vrienden, kennissen, gezins– of
familieleden gezamenlijk de schouders er onder kunt zetten.

Samen delen……. Dan staan we
sterk
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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. . 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.



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.
Dit keer zelfs twee paar schoenen. Nikes-gymschoenen en
een paar reguliere schoenen van prima kwaliteit. Je zou
toch denken dat dit soort zaken ergens gemist worden !!!!
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
Yuna Court
Luca Peijs
Lilou Weiland
Olaf Rikken
Daan Haasdijk


Jasmijn Schokker
Onze speelplaats wordt wekelijks bijgehouden door enthousiaste vrijwilligers en ziet er altijd prima uit. Als u op maandagochtend een uurtje
vrij kunt maken aan het begin van de dag zou het fijn zijn als u deze
groep wilt komen versterken. Vele handen maken licht werk.



Het rapport van uw kind wordt deze week meegegeven. Dit is het eerste van twee rapporten dit schooljaar. De rapporten hebben een wat
andere layout, omdat we als school zijn gewisseld van leerlingvolgsysteem. De rapporten worden door dat gewijzigde computersysteem samengesteld.
Natuurlijk altijd een belangrijk moment. Een rapport. Aansluitend aan
deze rapportage houden we ook de oudergesprekken voor de groepen
3 tot en met 8. In het oudergesprek voor de leerlingen van groep 8 zal
ook het advies voor het voortgezet onderwijs worden besproken.



Let u de komende weken op de open dagen voor scholen van het voortgezet onderwijs. Met name voor de leerlingen van groep 8, maar ook
voor leerlingen uit groep 7 is het zinvol om al een blik te werpen in de
wereld van het voortgezet onderwijs. Juffrouw Angela en meneer Bart
kunnen u aangeven wanneer de open dagen voor het VO zijn gepland.
Dat is namelijk niet voor alle scholen op dezelfde dag.

Tieme Raeijmaekers

Sweder Seghers

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

voor teamleden en/ of ouders nogmaals vermeld.
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Zonnetje
van
de week
Justin zal inmiddels al wel
gewend zijn aan zijn nieuwe
zusje Lynn, die aan het einde
van vorig jaar is geboren.
We wensen jullie samen heel
veel warme zonnestralen
toe.

Eerste schooldag na de kerstvakantie
Techniekmiddag gr 4
Rapport 1 wordt meegegeven
Hoofdluiscontrole
Teamvergadering
Uitleenweek bibliotheek
Techniek / Creamiddag
OV vergadering
Oudergesprekken
Oudste kleuterdag
Oudergesprekken
Studiemiddag, leerlingen zijn vrij
Meeneemdag groep 1-2
Groep 1-2 “De nieuwsgierige neus” voorstelling in
Wagenberg

FEBRUARI
4
Uitleenweek bibliotheek
5
Techniekmiddag groep 5
MR vergadering
6
Doeklas
7
Kijk gesprekken groep 1-2
7-8 Tweedaagse directieleden skod
11
MAT
12
Kijk gesprekken groep 1-2

