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van basisschool Zonzeel, Terheijden.

Gevonden voorwer pen
Laten we daar de info eens mee openen. Het valt mij op dat er elke twee weken veel gevonden voorwerpen zijn. Misschien goed om dat met uw kind te bespreken. Wij kunnen
over langere termijn geen spullen bewaren. Als het niet opgehaald wordt zijn wij genoodzaakt deze spullen op te ruimen. Vaak betekent dat dat goede spullen worden weggegooid. Zonde toch!!

Studiedag 7 mei
Houdt u er rekening mee dat we op dinsdag 7 mei een studiedag hebben voor ons team
en dat de leerlingen op die dag dus vrij van school zijn.
Het was helaas niet mogelijk dat op de eerste dag na de meivakantie te plannen. We hebben dit al vanaf het begin van het schooljaar in de planning opgenomen en hopen dat we
met deze datum bij het plannen van uw activiteiten rekening hebt gehouden.

Bij tegenwind niet teveel
mopperen, je kunt ook harder
trappen
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Schoolr eisjes
Na de meivakantie start de periode waarin wij met onze kinderen op schoolreis
zullen gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Hieronder de data, die u
kunt noteren.

Jarigen

Dinsdag 14 mei: groep 3 naar Dippie Doe in Best.
Maandag 20 mei: groep 4 naar de Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
Dinsdag 21 mei: groep 6 naar Toverland in Sevenum.
Donderdag 23 mei: groep 5 naar de Efteling.
Maandag 3 juni: groep 8 naar Duinrell.
Dinsdag 18 juni : groep 7 naar Bobbejaanland.
De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht en om 8.45 uur vertrekken de bussen.
De verwachte tijd dat de bus terug is, is voor groep 3 t/m 5 16.30 uur en voor
groep 6,7,8 17.00 uur
U kunt klasbord in de gaten houden op
de dag van de schoolreis, hierop kan de
leerkracht zetten of de bus evt. eerder
of later aankomt.
De kinderen nemen een eigen lunchpakketje, tussendoortje en drinken
mee in een rugzak. Er mag geen geld
mee worden genomen.
Elke groep zal op Klasbord de specifieke afspraken voor zijn/haar groep
plaatsen.

In deze info periode feliciteren we

Sem van Oosterhout

Lucas Machielsen
Felicia Vos

Cito toets g roep 8

Dex Engel
Niek Haasdijk

Komende week dinsdag en woensdag
gaan de leerlingen van groep 8 weer
aan de slag met de jaarlijkse eindtoets
basisonderwijs. Door ziekte van Juf Angela zal meneer Han de leerlingen begeleiden bij het maken van de toets . Hij
heeft daar veel ervaring mee en kan de
leerlingen daarbij goed ondersteunen.
Natuurlijk wensen we de leerlingen van
groep 8 heel veel succes.

Ver veel j e j e i n d e v ak a n ti e ?
Je kunt in de voorjaarsvakantie kijken naar de poppentheatervoorstelling
in de hobbyschuur van Munnickenheide, Munnikenhof 20 in Terheijden
Alle kinderen van 4-8 jaar zijn met hun ouders (of opa, oma) van harte
welkom op dinsdagmiddag 30 April om 14.00 of
woensdagochtend 1 Mei om 10.30 uur.
Kosten: 7.50 per kind, ouders gratis.
Omdat de ruimte klein is, is het nodig om je even aan te melden via de mail:
appelmoespoppen@outlook.com

Matthijs Ritsema
Fynn van der Meijden
Zoë de Been
Sam van Gerven

Polderstraat 110
4844 BK Terheijden
Telefoon: 076-5938126
E-mail:
infozonzeel@skod.org
www.zonzeel.nl
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U merkt het:
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief worden de data van activiteiten voor teamleden en/ of ouders nogmaals ver-

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

11 Teamvergadering 16.00 uur
12 Oudste Kleuterdag
15 Uitleenweek Bieb
16 Techniekmiddag gr. 6
We wensen iedereen fijne Paasdagen en een hele fijne april / meivakantie toe.
Geniet er van. Hopelijk is het erg
mooi weer, rust iedereen goed uit
en kunnen we weer goed uitgerust beginnen aan de laatste periode van dit schooljaar

17 Meeneemdag gr. 1/2
19 Goede Vrijdag

21 1e Paasdag
22 2e Paasdag
Meivakantie
Mei

Als je direct contact wenst met
leden van onze oudervereniging
kun je mailen naar
ovzonzeel@skod.org.
De MR van onze school is ook
direct te bereiken via
mrzonzeel@skod.org
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