
De komende weken gaan onze groepen weer op schoolreis. Het 

weer verbetert weer. De zon laat zich weer wat meer zien en dan 

wordt het waarschijnlijk echt genieten. Via de leerkrachten van 

de groep van uw kind hebt u ongetwijfeld de data en overige 

noodzakelijkheden doorgekregen. Als er nog vragen zijn….kom er 

mee. 

We hopen dat alle kinderen weer een hele fijne dag gaan beleven. 

 

De ouders van de school hebben het bericht omtrent mijn opvolging 

al ontvangen. Voor diegene die het nieuws op de website volgt: 

Per 1-8-2019 zal Mw. Maaike van Twist als directeur van basisschool 

Zonzeel Joop van de Sande gaan opvolgen. Joop van de Sande gaat 

bovenschoolse taken verrichten. 

Maaike van Twist zal bereikbaar zijn via directie-bszonzeel@skod.org 

of infozonzeel@skod.org. 

We wensen haar en natuurlijk ook alle teamleden en kinderen heel 

veel succes in de komende jaren. 

Vanaf 20 mei gaan de leerlingen van groep 4-5-6 weer 

schoolzwemmen. De eerste dag is groep 4 op schoolreis,. 

Het zwembad is weer helemaal klaar voor het nieuwe 

seizoen.  

 

We zien dit als een “natte” gymles, dus naast het zwem-

men wordt er in die weken nog maar 1 keer een andere 

gymles gegeven op donderdag. Als het slecht weer is gaat 

het zwemmen niet door en krijgen de kinderen vanzelf-

sprekend wel twee gymlessen. We hebben duidelijke afspraken wanneer we de gymles 

afzeggen. Vooral bij noodweer en als wij het weer te slecht vinden. Dit gebeurt altijd  in 

overleg met het zwembadpersoneel,  

 

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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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. 

Lente is de natuur die zegt: 

“het is tijd voor een feestje”. 

Op reis 

Nieuwe directeur  

Schoolzwemmen 



P A G I N A  2  

Huisdieren 

 

Jarigen Ik zie dat er ouders zijn die hun hond meebrengen naar school als ze hun kind 
halen of brengen. Ergens begrijp ik dat ook. Het is natuurlijk ook voor de hond 
een mooie wandeling om er even uit te zijn. 

Het is fijn dat iedereen zich aan de afspraak houdt om geen honden op de 
speelplaats toe te laten. Er wordt dan ook gewacht in het paadje achter het 
kleine hekje van de speelplaats. 

Dat is openbaar terrein. Toch wil ik u vragen om bij het verlaten van kinderen 
van school uw hond kort aangelijnd te houden. Er zijn kinderen die van nature 
bang zijn voor honden en door de hond kort aan te lijnen houdt u beter con-
trole over uw hond. Acties van kinderen zijn vaak voor honden ook niet goed in 
te schatten. Als eigenaar van de hond vraag ik u ook daar rekening mee te hou-
den. 

Mocht het dan toch voorkomen dat een hond gaat grommen; onrustig wordt; 
een bijtende beweging maakt vraag ik u uw hond duidelijk te corrigeren. 

Mocht het nu gebeuren ( erger nog ) dat uw hond echt bijt…… dan vraag ik u 
als hondeneigenaar altijd contact te zoeken met de ouders van het betreffende 
kind om een en ander goed op te lossen en het incident ook door te geven aan 
de leerkracht van uw kind. Ongeacht of een hond nu niet echt door-
bijt...Kinderen schrikken daar enorm van ….. zien we toch graag dat u deze 
afspraak volgt.  

Het liefst zie ik dat u uw hond NIET meebrengt naar school en samen met uw 
kind na schooltijd een gezonde wandeling maakt. Dan weten we zeker dat alle 
kinderen veilig van onze school van– en naar school kunnen gaan. 

Ik wil via deze weg graag alle ouders, kinderen, begeleiders, leerkrachten, vrij-
willigers bedanken voor de enorme inzet tijdens de sportdag afgelopen vrijdag. 
Het weer heeft er aan bijgedragen dat de sportdag door kon gaan. Het was 
droog en de temperatuur was goed genoeg om lekker te sporten. De warming 
up door Dansschool Fuse werd enthousiast meegedaan en daarna werden er 
door alle kinderen goede sportprestaties geleverd. Voor herhaling vatbaar zeg-
gen we dan. DANK JE WEL….allemaal. 

Een bijkomend voordeel was nu ook dat we als school geen last hadden van de 
waterleidingbreuk gedurende die ochtend in de nabijheid van de school. De 
BSO heeft dat goed opgevangen door te verhuizen naar een andere locatie. 

In deze info periode feliciteren we 

Morris Morales Sequera 

Eline Aelbers  

Levy de Wit  

Kars van Reeven  

Lev Engel 

Geslaagde sportdag 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 
  Mei 
14  Schoolreis gr. 3 
15  Doeklas 
20  Schoolreis gr. 4 
 Zwemmen gr. 4 / 5 / 6 
21 Schoolreis gr. 6 
 Techniekmiddag gr. 5 
22  Doeklas 
23  Schoolreis gr. 5 
24  Oudste kleuterdag 
27  Zwemmen gr. 4 / 5 / 6 
28  Techniekmiddag gr. 4 
29  Doeklas 
 Meeneemdag gr. 1 / 2 
 Plusklas 
30  Hemelvaart, alle kinderen vrij 
31  Dag na Hemelvaart, alle kinderen vrij 

 
Juni 

3  Schoolreis groep 8 
4  Creamiddag 
5  Doeklas 
6  Stoer traktaties groep 4 
7  Studiedag..alle leerlingen zijn vrij 
10  Tweede Pinksterdag 
11  Start toetsweken 
 Meneer J.v.d.Sande afwezig ( werkt deze week op vrijdag) 
 Start toetsweken 
12  Buitenspeeldag 
14 groepen 5 en 6 naar Chassé theater 

U merkt het: 

Op de laatste pagina van de nieuwsbrief worden de data van activiteiten voor  teamleden en/ of ouders nogmaals ver-

Polderstraat 110 

4844 BK Terheijden 

Telefoon: 076-5938126 

E-mail:  

infozonzeel@skod.org  

www.zonzeel.nl 

L e g t    u    d i t     v a s t     i n     u w     a g e n d a  ? 

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 

mailto:infozonzeel@skod.org

