
 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 
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T w e e w e k e l i j k s e   u i t g a v e               van basisschool Zonzeel, Terheijden. 

Elke einde...is ook direct weer een 
nieuwe start. 

 Het carnaval staat op “ losbarsten”  



P A G I N A  2  

 Van alles wat…. 

 

 

Jarigen  U hebt vorige week een link gekregen om een 
ouderenquête in te vullen. De resultaten uit de enquête 
gaan we gebruiken om ons nieuwe schoolplan op te 
stellen. U hebt onlangs een reminder ontvangen. Wij 
zijn erg blij als u de enquête alsnog wilt invullen of ( nog 
fijner) al hebt ingevuld. 
 

 Na een langere periode van twijfel, wikken en 
wegen heb ik in overleg met mijn directeur bestuurder een besluit ge-
nomen om met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen als direc-
teur onder SKOD. Er komt dus iemand anders aan het roer. In de kleine 
10 jaar dat ik als directeur op basisschool Zonzeel heb mogen werken is 
er veel gebeurd. Zeker als je kijkt naar 10 jaar 
terug en nu. Een nieuw gebouw, een flinke 
sprong vooruit in ICT, veel nieuwe teamleden, 
nieuwe methodes. Vergeleken met tien jaar 
terug zijn alle methodes, waar toen mee ge-
werkt werd, vernieuwd. Er is door ons team in 
al die jaren een berg werk verzet. Met ingang 
van 2020 start een nieuwe schoolplanperiode. 
Door nu te stoppen geef ik mijn opvolg(st)er 
alle kansen om direct een weg in te slaan die 
hij/ zij voor ogen heeft. U zult me nog wel 
eens tegen komen onder skod. Ik ga de ko-
mende jaren namelijk voor een deel vullen met ICT beheer voor de 
stichting. Vanzelfsprekend blijf ik tot het einde van het schooljaar als 
directeur van onze school fijn aan het werk en kunt u als vanouds con-
tact met me zoeken als u dat nodig acht. 
Deze week worden al de eerste stappen in de sollicitatieprocedure voor 
een nieuwe directeur gezet.  

 

 We zijn druk bezig om de gelden van de sponsorloop aan te gaan wen-
den voor aankleding van de speelplaats. We willen rond de bomen een 
aantal bankjes gaan plaatsen, zodat er ook gezellige “chill”plekken ont-
staan. Kinderen kunnen dan kiezen wat ze gaan doen. Lekker rennen, 
lekker met een bal spelen, glijden, ping pongen, springen of gewoon 
lekker even “chillen”. Hopelijk hebben we genoeg gespaard om zeker 1 
bankje te kunnen plaatsen. Misschien is er wel geld voor meer. We 
wachten even af wat het gaat kosten. 
 

 We merken nog steeds dat de buitendeur niet goed wordt gesloten. 
Graag uw aandacht daar voor. 
 

 

In deze info periode feliciteren we 

Sep Kerver 

Roos van Houwelingen 

Lisa Vermeulen 

Fien Bax 

Lise Bax 

Tim van den Elshout 

Chloë Goossens 

Bowdy van der Graaf 

Jeffrey van Geel 

Femke van Hirtum 

Eva Steggerda 

Yi Lu Wu  



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
Februari 
19  Techniekmiddag 

 Werkgroep HB 
20  Doeklas 
21  Teamvergadering 
25  Uitleenweek bibliotheek 
 Juf wil deze week afwezig 
 Vergadering in bouwen 
27 Meeneemdag gr 1-2 
28 Nieuwe digiborden worden geplaatst 
 
Maart 
1  Zonzeel Brakkenbal 
4-8 Crocusvakantie 
12  Teamvergadering 

 ict netwerk 
13  Cultuur netwerk 
14  Gr5-6 culturele activiteit 
15  Oudste kleuterdag 
19  Creamiddag 

 Vergadering bovenbouw 
 Pgmr 

20  OV vergadering 
21  Kangoeroewedstrijd 
25  Uitleenweek bibliotheek 
26  Zorgteam 

 Teamvergdering 
27  Meeneemdag gr 1-2 
28  Culturele activiteit gr 7-8 
 

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 Felicia en Milo in 

het zonnetje. Allebei hun 

arm in de gips of verband. 

Snel beter worden hoor, dan 

kun je weer lekker met twee 

armen aan het spelen en 

werken. Dat is veel fijner... 

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

