
 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 

Net voor de carnavalsvakantie zijn 

in de groepen 4 tot en met 8 nieu-

we digiborden geplaatst. De bor-

den zijn wat groter, moderner en 

gebruiken veel minder stroom. 

We zijn er erg blij mee. 

Voor de groepen 1-2-3 worden de 

nieuwe borden geleverd in april. 

Dit worden borden die ook kun-

nen kantelen, zodat er ook soft-

ware op gebruikt kan worden die 

de interactie van kinderen bevor-

dert. We kunnen dan ook in spel-

vorm allerlei leuke leervormen 

aanbieden voor sorteren, tellen, 

spellen, ordenen etc.. 

 

Volgende week gaan we in groep 8 de Parro 

app uittesten. Parro is een uitgebreid ouder-

platform wat in de plaats kan gaan komen van 

Klasbord. Met deze app kunnen ouders foto’s 

en filmpjes zien vanuit school gestuurd. Ook 

kunnen activiteiten ingepland worden; zit er 

een mogelijkheid in om ondersteuning van 

ouders te vragen ( bv bij het plannen van uitstapjes, excursies, schoolreisjes e.d.). 

We hopen dat alle ouders van groep 8 hieraan mee willen werken. Aanstaande maandag 

zal ik de betreffende ouders daarover nader informeren. U kunt hierover al informatie 

vinden via https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/  

 

 

Na de zomervakantie gaan we ook prowise GO invoeren. Dat hangt 

direct samen met de borden en de chromebooks die de kinderen al 

gebruiken. Prowise GO is een online leeromgeving, waarop kinderen 

heel eenvoudig naar de programma’s kunnen gaan die ze nodig heb-

ben. Ook het beheer is voor leerkrachten eenvoudig en doelgericht. 

Vanzelfsprekend is zowel bij Parro als bij prowise GO de privacy van 

de leerling en de ouder goed veiliggesteld. 

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. 
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Elke wijze uil  

begon als uilskuiken 

Nieuwe hard– en software 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/


P A G I N A  2  

 Van alles wat…. 

 

Jarigen De verzameling 
gevonden voor-
werpen van deze 
maand bestaat 
vooral hand-
schoenen, pet-
jes, maar ook 
een spijkerbroek 
en een jas van 
spijkerstof. Zit er 
iets bij wat u 
herkent…...loop 
even binnen.  

 
34% van de ouders hebben de onlangs gehouden ouderenquête ingevuld. Daar 
zijn we erg blij mee. We gaan de uitslag goed bestuderen en in overleg met het 
team en de MR gaan we voor het nieuwe schoolplan bespreken welke items 
we in het nieuwe beleid gaan opnemen. Vanzelfsprekend zullen we u daarover 
een terugkoppeling geven. Dat wil ik echter pas doen als we zeker weten welke 
items we uit de enquête op gaan pakken. 
1 punt kan ik u sowieso aangeven. Uit de enquête bleek dat u over nieuwe 
ontwikkelingen op school graag op de hoogte wilt worden gehouden. Dat gaan 
we zeker doen. U heeft op bladzijde 1 al een voorproefje hierover ontvangen. 
 
Wat hebben we weer een mooie carnavalsviering gehad op onze school. Veel 
dank aan alle ouders, commissieleden en leden van de carnavalsstichting. Dank 
zij jullie hebben veel kinderen op onze school weer enorm kunnen genieten 
van het Brakkenbal op onze school. Grandioos. 
 
Groep 6 is vandaag naar een culturele activiteit. Hierover ook wat meer infor-
matie: 
 
Groep 5-6: Theater gespeeld door Wie Walvis 
Titel: “Blauw Gras”. 
Datum: 12-3-2019 en 14-3-2019 
 
Blauw Gras’ is een vrolijke voorstelling boordevol blue Grass muziek over de 
angst voor het vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende. 
Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder, zoon 
Woody en dochter Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie 
met elkaar over het leven. Allemaal hebben ze 
grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het 
platteland. Op een dag wordt de familie opge-
schrikt door de komst van een vreemd huisje dat 
plots op het erf staat. Het ruikt ineens naar onbe-
kend eten en er klinkt muziek. En die muziek lijkt 
in niks op de blue Grass die zij altijd met elkaar 
spelen. Wat zich ontspint is een spel van de familie 
tegenover het huis en zijn bewoner. Wie woont 
daar? Wat moet dat!? Ga weg! De vreemdeling 
moet weten dat hij niet welkom is met zijn gekke 
geluiden en gewoontes en er wordt alles aan ge-
daan om hem het leven op deze plek onmogelijk 
te maken. 

In deze info periode feliciteren we 

Finn van der Velden  

Yngvi van Lierop  

Dagmar Seghers  

Izzie Rutten  

Irene Lievens  

Morris van Beek  

Floor Tuinman  

Rick Schellekens 





Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
Maart 
 

14  Gr5-6 culturele activiteit  
15  Oudste kleuterdag 
19  Creamiddag 
 Vergadering bovenbouw  
20  OV vergadering  
21  Kangoeroewedstrijd 
22  Oudste kleuterdag 
25  Uitleenweek bibliotheek 
26  Zorgteam 
 Teamvergadering 
 GMR 
27  Meeneemdag gr 1-2 
28  Culturele activiteit  groep 7-8 

 teamuitleg nieuwe borden 
 
April 
 
2  MR vergadering 
3  Grote rekendag 
9  Creamiddag 

 leernetwerken groep 1-2 skod 
 IB netwerk + directie 

12  Oudste kleuterdag 
15  Uitleenweek bibliotheek 
16  Techniekmiddag 
17  Meeneemdag gr 1-2 
18  OV vergadering 
19  Goede vrijdag 

 
22 april tot en met 5 mei meivakantie 
 
6 mei Eerste schooldag na de meivakantie 
 
 

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  

We zetten dit keer alle leden van de 

carnavalsstichting in het zonnetje. 

Zij hebben met hun inzet een fan-

tastisch carnavalsfeest georgani-

seerd. Hun bezoek aan onze school 

heeft ook echt positief bijgedragen 

aan de sfeer tijdens ons jaarlijkse 

zonzeelbrakkenbal. 

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

