
 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 

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april gaan de leerlingen van groep 8 weer keihard 

aan het werk om de eindtoets basisonderwijs te gaan maken. 

Natuurlijk wensen we hen daar heel veel succes bij. Het is voor de leerlingen een toets-

moment om te laten zien dat hun kennis en vaardigheden past bij de keuze van aanmel-

ding van het vervolgonderwijs. ‘ 

Het is ook een mooi meetmoment voor de school. Wij kunnen aan de hand van de eind-

resultaten meten of we ons verwachte eindniveau ook daadwerkelijk hebben behaald. 

We hebben dit jaar bv het digitale werken met rekenen geïntroduceerd en de huidige 

groep heeft in groep 7 ook meegedraaid in de pilot. We hopen door de keuze voor het 

digitale rekenen ook werkelijk betere resultaten te behalen.  

Een vraag aan alle ouders van leerlingen uit groep 8. Wilt u deze twee dagen vrijhouden 

in uw agenda en daar geen afspraken met dokter, tandarts o.i.d in te plannen. Dan hopen 

we dat alle kinderen op die die twee dagen samen de toets kunnen maken. We vragen de 

overige leerlingen  ook rekening te houden met de harde werkers in groep 8 en stemmen 

de pauzes op die twee dagen ook af in onderling overleg met juf Angela. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling ziek is. Dan is er altijd een gelegenheid om 

de cito toets in een later stadium in te halen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar als je ziek 

bent heb je ook niet de energie om goed geconcentreerd aan het werk te blijven.  

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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Van alles wat 2 

Jarigen 3 

Zonnetje van de week 3 

Agenda 3 
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Elk moment heeft de kans 
een topmoment te zijn. 

CITO afname 



P A G I N A  2  

 Van alles wat…. 

 

Jarigen We zoeken een handig iemand die 
bereid is om het stalen deel van 
het kleuterklimrek in onze speel-
zaal te schuren en te lakken met 
hammerrite. Dat advies hebben we 
gekregen tijdens de keuring en als 
we dit zelf zo kunnen verrichten 
voorkomen we dat het rek afge-
keurd gaat worden. Kunt u wat tijd 
vrijmaken ...Denkt u bij uzelf...hier ligt mijn kans om iets voor de school te kun-
nen doen…...laat het even weten. Wij zijn blij met uw hulp. We kunnen het zo 
voor u regelen dat zo’n klusje ook in een avond of weekend-uur kan worden 
gedaan. Loop even binnen, bel (076-5938126) of mail even naar infozon-
zeel@skod.org 
 

Op onze school staat een inzamelton voor batterijen. 
Als de inzamelton vol is, dan komt een stichting de ton 
kosteloos legen. Voor elke kilo ingezamelde lege batte-
rijen ontvangen we een spaarpunt. De gespaarde pun-
ten kunnen we weer inwisselen voor een waardebon 
of donatiecoupon. Met de waardebon kunnen we arti-
kelen bestellen, zoals springtouwen, steps, games, 
tablets en andere schoolartikelen. Hoe meer ingeza-

melde batterijen, hoe meer punten! Wilt u iets goed doen voor het milieu en 
meesparen voor de school. Weet dat de ton voor batterijen in het halletje bij 
de speelplaatsdeur staat te wachten op uw lege batterijen. 
 
Denkt u aan de bak met gevonden voorwerpen. Er is van alles en nog wat te 
vinden. Het varieert van broodtrommeltjes, fruitbakjes, schoenen, een jas, 
petten, wanten etc. 
 
Komende week start de sollicitatieprocedure 
om te komen tot benoeming van een nieuwe 
directeur. Zowel het team als de MR leden wor-
den over de nemen stappen op de hoogte ge-
houden. Er is een benoemingsadviescommissie 
samengesteld. 
Ik vraag u geduldig te wachten, totdat de com-
missie van zich laat horen. Er rust een geheim-
houdingsplicht bij de commissieleden.  
U maakt het hen alleen maar lastig  als u daar 
vragen over gaat stellen. 
 
 
We zijn inmiddels ook begonnen met de forma-
tie voor het komend schooljaar. Dat is altijd een ingewikkeld proces, waarbij 
veel belangen moeten worden afgewogen. Ik weet dat u graag snel wilt weten 
hoe de formatie er uit gaat zien, maar op korte termijn kan ik u daar nog erg 
weinig over vertellen. We zijn vanaf dit schooljaar verplicht een nieuw gewij-
zigd werkverdelingsplan op te stellen en te gaan werken met nieuwe wet– en 
regelgeving. Dat kost tijd. Vandaar de oproep geduldig te wachten. We zijn er 
druk mee bezig maar verwachten op zijn vroegst pas in mei u te kunnen infor-
meren 

In deze info periode feliciteren we 

Alma Alturkmani  

Sven van den Broek  

Quinty Machielsen  

Sven Pieterse  

Finn van Aalsum  

Julian van Hemert  

Vesper Segeren  

Noud Seegers  

Indy Weiland  



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

 

 

2 Techniekmiddag gr 7/8 

 MR 19.30 uur 

3 Doeklas 12 gr. 5/6 

4 Verkeer theorie gr. 7 

5 Juffenfeest gr 1/2 

9 Creamiddag 

11 Teamvergadering 16.00 uur 

12 Oudste Kleuterdag  

15 Uitleenweek Bieb 

16 Techniekmiddag gr. 6 

17 Meeneemdag gr. 1/2 

19 Goede Vrijdag 

21 1e Paasdag 

22 2e Paasdag 

 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 

U gaat in de komende info’s het zonnetje 

van de week missen. Door koppelen van 

een foto aan een bericht kan het voorko-

men dat privacy gevoelige gegevens op 

deze manier naar buiten worden uitgedra-

gen . Als we een kind bijvoorbeeld in het 

zonnetje zetten omdat hij/zij zo goed heeft 

gewerkt bij een rt leerkracht of iets soortge-

lijks kunnen daar conclusies uit getrokken 

worden die in strijd kunnen zijn met wet en 

regelgeving op dit gebied. 

 

We weten dat kinderen vaak benieuwd 

waren wie in het zonnetje kwamen. Helaas. 

De algemene verordening gegevens be-

scherming houdt dat nu tegen. 

Dat betekent niet dat we de kinderen geen 

compliment meer geven of aanmoedigen . 

Dat doen we natuurlijk dagelijks  en dat 

blijven we doen. 

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

