
Door de inzet van veel ouders zijn de schoolreisjes tot nu toe prima verlopen. Het weer 

heeft goed meegewerkt. We hopen dat ook voor de laatste groepen het schoolreisje pri-

ma zal gaan verlopen. 

Op woensdagochtend 26 juni willen we graag 

alle vrijwilligers die dit schooljaar ons zo goed 

hebben geholpen bedanken met een lekker 

kopje koffie / thee en iets lekkers. We zijn erg 

blij met al die hulp en één keer per jaar mo-

gen al die vrijwilligers best wel in het voetlicht 

staan. Zonder die hulp zouden een heleboel 

activiteiten niet door kunnen gaan. 

Als u de ouderbedankochtend bij wilt wonen (...wat wij graag zien) graag even een be-

richtje naar adrienneroovers@skod.org of loop even binnen en geef het even persoonlijk 

door. U bent van harte welkom. 

 

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. 

Wacht niet op een goede dag, 

maak er een! 

S c h o o l r e i s j e s  

Gevonden voorwerpen  

Schoolreisjes 

Ouder-bedank-ochtend 



P A G I N A  2    
Inspectiebezoek 28 mei  

 

Jarigen Op dinsdag 28 mei komt de inspecteur van on-
derwijs op bezoek. Zij houdt een verificatie-
onderzoek op onze school. Dat zal ongeveer de 
gehele dag in beslag nemen. Naar aanleiding 
van het onderzoek wordt een onderzoeksver-
slag opgesteld. Wij zien dat als een onafhanke-
lijk advies. We krijgen een goed zicht op de din-
gen die we goed doen of op de dingen waar we 
nog kunnen verbeteren. Zeker nu ook een di-
recteurswissel op handen is is het een mooi 
moment om met een onafhankelijk oordeel in bezit het komende schooljaar 
weer keihard te kunnen en mogen blijven werken aan behoud en/of verbete-
ren van goed onderwijs op onze school.  

Het kan daardoor zijn dat we als IB of directie die dag wat minder goed telefo-
nisch u te woord kunnen staan. We vragen uw begrip en zijn vanaf woensdag 
weer volledig voor u bereikbaar. 

Het was vandaag weer heerlijk genieten voor de kin-
deren uit groep 4-5-6. Bij een lekker zonnetje hebben 
ze weer heerlijk kunnen genieten van een “natte 
gymles” in het puzzelbad. Tot aan de vakantie zal dit 
zo door blijven lopen.  

 

 Denkt u er aan dat de kinderen aanstaande donderdag en vrijdag met 
de hemelvaartsdagen vrij zijn. Ook tweede Pinksterdag zijn alle leer-
lingen vrij. 

 Afgelopen donderdag hebben we een heel gezellig informeel moment 
gehad met de leden van de OV, de MR en het team. Het was een mooi-
moment apart met alle harde werkers voor– en achter de schermen . 
Dank aan de gastvrijheid van de fam. Machielsen. Grandioos. 

 Volgende week dinsdagmiddag zal de nieuwe directeur Maaike van 
Twist een dagdeel op school zijn om de sfeer te proeven; wat uitgebreid 
kennis te maken met het team en samen met J.v.d.Sande te werken aan 
de overdracht van informatie. Dat zal tot aan het einde van het school-
jaar wat vaker plaats gaan 
vinden. Daardoor kunnen 
we er voor zorgen dat een 
soepele overgang van direc-
tie zal leiden tot een goede 
doorgaande lijn van beleid 
en directievoering op onze 
school.  
Op die dag zal ze in de 
avonduren ook kennismaken 
met de leden van de MR. 

In deze info periode feliciteren we 

Kevin Lin    

Milo Malipaard  

Jailey van Geel  

Benthe Buinsters    

Merel Buinsters    

  

Schoolzwemmen  

  

Even bijpraten….  



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
  Mei 
30  Hemelvaart, alle kinderen vrij 
31  Dag na Hemelvaart, alle kinderen vrij 
 
  Juni 
3  Schoolreis gr 8 
 Zwemmen gr 4 
4  Schoolreis gr. 1/2 
 Creamiddag 
5  Doeklas 
6  Stoere traktaties gr 4 
7  Studiedag, alle leerlingen vrij 
10  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
11  Start toetsweken 
 Meneer Joop afwezig 
12  Buitenspeeldag 
14  Chassé Theater gr 5 en 6  
18 Cremiddag 
 Schoolreis gr 7 
 OV vergadering 
19  Meeneemdag gr 1-2 
20  Teamvergadering 
21  Oudste kleuterdag 
24  Inleverweek bibliotheek 
25  MAT 
26  Rapport 2 wordt meegegeven 
28  Musical groep 8 
 

Juli 
Deze week overdracht leerlingen 

2  Afscheidsdag J.v.d.Sande 
3  Uitzwaaien oudste kleuters en uitzwaaien groep 8 
4  Meeneemdag gr 1-2 
5  Laatste schooldag 
 
En dan     ….. Z O M E R V  A K A N T I E  

 

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 mai-

len naar  

 

ovzonzeel@skod.org. 

 

De MR van onze school is ook direct te 

bereiken via  

 

mrzonzeel@skod.org 

mailto:infozonzeel@skod.org

