
 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 

Een aantal onder u zullen het al gemerkt hebben. We zijn gestart met het maken van een 

nieuw schoolplan voor de periode 2019-2022. In een schoolplan worden de plannen voor 

de komende vier jaren omschreven. Welke onderwijskundige ontwikkelingen willen we 

de komende vier jaren doorzetten? Welke nieuwe zaken willen we in de komende vier 

jaren op de rol krijgen?  Wat gaan we zo houden? Wat gaan we anders doen? Dat kan op 

onderwijskundig, maar ook op organisatorisch gebied zijn. 

We kijken daarbij naar : 

 De in– en uitstroom van leerlingen 

 De kennis en vaardigheden van ons team 

 De wensen/ verlangens van ons team 

 Het meerjarenbeleid van onze Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 

 De onderzoeksgegevens van gemaakte analyses van toetsen, inspectie 

 De mening van de ouders 

 

Wat betreft dat laatste punt heb ik uw hulp zeker nodig. U krijgt tijdens de ouderavond 

een formulier met daarop vier vragen. Als u tijd hebt om deze vragen te beantwoorden 

en het ingevulde formulier in de postbus onder het publicatiebord te stoppen nemen wij 

zeker ook uw mening mee.  

We verzamelen uw ingebrachte punten en daarmee hopen we een beeld te krijgen van 

uw wensen/ verlangens, maar ook van de punten die u op onze school graag wilt behou-

den. Dat heeft een sterkte/ zwakte analyse. 

 

De vier vragen die we u stellen zijn: 

1. Waar zijn we als school goed in? 

2. Wat kunnen we als school verbeteren? 

3. Waar liggen kansen voor onze school? 

4. Waar liggen bedreigingen voor onze school? 

 

Vraag 3 en 4 zijn wellicht wat lastiger voor u te beantwoorden. Je kunt bij kansen en be-

dreigingen denken aan ontwikkelingen binnen de school, maar ook aan ontwikkelingen 

binnen Terheijden, de provincie, Nederland.  Ik denk aan nieuwbouw, verloop van leer-

lingen binnen de wijk, gemeentelijk beleid, verkeersbeleid, landelijke politieke ontwikke-

lingen, landelijke onderwijskundige ontwikkelingen, ontwikkelingen op gebied van ICT, 

maatschappij etc. 

 

We maken uit alle ingebrachte punten een keuze naar mate van belangrijkheid. Die keuze 

gaan we zeker ook in het team, onze MR en onze Stichting bespreken. We stellen ons als 

doel om dit nieuwe schoolplan in 2019 op te stellen, zodat we met ingang van 2020 weer 

een duidelijke weg in kunnen slaan om er voor te zorgen dat onze school zijn kwaliteit 

behoudt en de juiste weg blijft bewandelen. 

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. 

  

Van alles wat 2 

Jarigen 3 

Zonnetje van de week 3 

Agenda 3 
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Als je goed om je heen kijkt 
zie je dat alles gekleurd is 

Sterkte / zwakte analyse 



P A G I N A  2  

 Van alles wat…. 

 

 

Jarigen  Op donderdag 24 januari hebben we op onze school een studiemiddag. 
De kinderen zijn die middag vrij van school. Tijdens de studiemiddag 
gaan we weer bouwen aan ons adaptief onderwijs. We evalueren ge-
maakte stappen en scherpen daar waar het nodig is onze kennis en 
vaardigheden weer aan. 
 

 In het kader van ont-
wikkelen van het 
nieuwe schoolplan 
vragen we u vanaf 
begin februari ook 
een ouderenquête in 
te vullen, waarin we 
wat meer in detail 
een aantal vragen aan u voorleggen. U krijgt die vraag via het bij ons 
bekende mailadres. We gebruiken daarvoor een computerprogramma 
“Werken met Kwaliteit”. Uiteraard is daarbij gezorgd dat uw gegevens 
ook volgens bestaande wet en regelgeving inzake privacy worden aan-
geboden en verwerkt. 
Als u de vragenlijst digitaal invult krijgen wij de uitslagen daarvan ook 
digitaal binnen. Deze uitslag wordt ook zeker een bron van informatie 
voor de ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan. 
Op stichting niveau denken we ook na over het opzetten van een en-
quête voor de leerlingen, maar daarover later meer. We willen zoveel 
mogelijk informatie vanuit allerlei geledingen verzamelen om er zeker 
van te zijn dat het nieuwe schoolplan; het nieuwe beleid als basis ook 
uw en onze wensen en verlangens heeft. 
Helpt u mee? Wij waarderen dat enorm. 
 

 We hebben deze week behoorlijk wat nieuwe spullen voor ons muziek-
onderwijs binnen gekregen. De kinderen zullen dat tijdens de muziek-
lessen van juf Renate en ook de muzieklessen van de leerkrachten zeker 
gaan merken. We kunnen gaan werken met ukeleles, extra ritme instru-
menten, mixers om geluiden digitaal te mixen, een apparaat om “loops” 
te kunnen maken. 
Kortom, muziek op onze school krijgt steeds meer inhoud en wordt 
steeds meer een “feestje”!!  
 

 We hebben ook nog een vriendelijk, maar wel dringend verzoek. We 
maken dagelijks vele malen mee dat de buitendeur van onze school niet 
wordt gesloten. Leerlingen, maar ook ouders laten bij het vertrek uit 
school gewoon de deur open. Met de huidige buitentemperaturen doet 
dat het binnenklimaat geen goed en kost het bergen extra energie. Het 
is een kleine moeite om een deur te sluiten, toch. Je moet er even aan 
denken.  
 

DUS………  
DEUREN SLUITEN…… 
HOUD DE KOU MAAR BUITEN! 

 
 

In deze info periode feliciteren we 

Yun Hao Li  

Anne-Marie Maes 

Myrthe Cantineau 

Caz van der Heijden 

Vie Verhoef 

Suzie Rutten 

Dex Pirard 

Hugo Lubbers 

Lotte Lubbers 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
JANUARI 
 
24  Studiemiddag, leerlingen zijn vrij 
30  Meeneemdag groep 1-2 
31  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 

 Creamiddag 
13  BHV herhaling 
14  Groot directie-overleg 
15  Oudste kleuterdag 
19  Techniekmiddag 

 Zorgteam 
21  Teamvergadering 
25  Uitleenweek bibliotheek 
27  Meeneemdag gr 1-2 
28  Nieuwe digiborden worden geplaatst 
 
Maart 
1 Viering carnaval 
   

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  

www.zonzeel.nl 

Zonnetje 

van  
de week  

Deze week een extra zonne-

tje op de hulpouders die ons 

elke drie weken zo enorm 

fijn helpen bij het uitlenen 

van bibliotheekboeken. 

Grandioos….. 

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

