
Op woensdag 3 juli nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Zij maken een be-

langrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Daar hebben ze het gehele jaar keihard naar 

toe gewerkt en hun nieuwe school staat klaar om de nieuwe studenten te ontvangen. We 

wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes en hopen ze graag nog eens terug te 

zien met een mooie puntenlijst. 

We nemen ook afscheid van die ouders die hun jongste ( of enige) kind onze school zien 

verlaten. Bedankt voor het vertrouwen wat u de school al die jaren hebt geschonken. 8 

jaar is toch een hele tijd. Zomaar je kind 7520 lesuren uit handen geven aan anderen. Dat 

kan je alleen maar doen op basis van vertrouwen.  

 

We zwaaien op woensdag 3 juli ook de oudste kleuters uit. Zij vertrekken uit die ver-

trouwde groep 2 en gaan de stap maken naar groep 3. Vroeger was dat “de grote 

school”… 

Zij starten in groep 3 met allerlei leuke uitdagingen, waaronder de grootste en meest 

verrassende …..“leren lezen”. Dan gaat er een wereld voor ze open.  We wensen ze heel 

veel plezier in groep 3; lekker snel wennen aan elkaar en er super van genieten. 

 

Een stap die niet veel kinderen meemaken, maar ook meneer 

Joop zal als directeur op dinsdag 2 juli officieel afscheid nemen 

van onze school. Daarover op een ander plaatsje in deze info 

meer. 

Hij gaat nog niet met pensioen. De komende jaren zal meneer 

Joop zich vooral gaan bezig houden met digitaliseren van onder-

wijs in al zijn facetten en dat dan  vooral op stichtingsniveau. In 

het verlengde van die functie zal hij  onze school nog wel eens bezoeken.  Natuurlijk komt 

hij op woensdag 3 juli de leerlingen van groep 8 even uitzwaaien en ook zal hij aanwezig 

zijn als we op vrijdag 5 juli allemaal ons “vakantie” ijsje opsmikkelen. 

 

 

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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Je wordt met de  

lach leuker 

We nemen afscheid van…. 
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Informeel afscheid nemen 

 

 

Jarigen Zoals op het eerste blad al vermeld neemt meneer 
Joop, na 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn 
geweest ( waarvan haast 10 jaar als directeur van bs 
Zonzeel) afscheid van onze school. We gaan deze 
dag feestelijk met alle kinderen vieren. 
Om u, als u dat wenst, in de gelegenheid te stellen 
meneer Joop de hand te schudden is er op deze dag 
tijd ingeruimd van 15.30 tot 16.30 uur. Op verzoek 
van meneer Joop zelf zal dat een informeel afscheid 
zijn. Een gezellig praatje, iets te drinken. Gewoon 
even gezellig onder elkaar.. 

Het zou fijn zijn dat 
aan het begin van 
de schoolvakantie 
alle gevonden 
voorwerpen weer 

terug zijn bij de rechtmatige eigenaar. Voor 
alles wat blijft liggen gaan wij zoek naar een alternatieve oplossing. Het zal in 
ieder geval na de vakantie niet meer op school aanwezig zijn. 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben. Dat kan altijd nog. Aanstaande 
woensdag om half tien bent u van harte welkom. We zien graag dat mensen 
komen helpen; we zien ook graag dat mensen komen om ze te bedanken. 

Samen met de leerlingen uit groep 8 heeft meneer Bart veel uren gestoken in 
de voorbereiding voor de musical. Hij heeft daarbij ook fijne hulp gehad van 
collega’s uit het team. De leerlingen van groep 8 zijn er klaar voor. 

Op woensdag, donderdag, vrijdag nodigen de leerlingen van groep 8 u van har-
te uit om reis te gaan naar “” de Feestplaneet”. Het decor ziet er erg 
“ruimtelijk”uit. Het zal dus wel een hele bijzondere reis gaan worden. 

We hebben vandaag even overlegd en we kiezen er voor om, bij dit warme 
weer, in de middaguren een aangepast lesprogramma aan te bieden. Het is 
wel warm in de school, maar niet extreem. De weersvoorspellingen geven een 
daling aan tot temperaturen rond 25 graden. Daarnaast staat op donderdag-
middag een uitvoering van de eindmusical gepland. We willen de leerlingen 
van groep 8 niet teleurstellen door dat af te gelasten. 

Het alternatieve lesprogramma zal niet voor alle groepen hetzelfde zijn. De 
leerkrachten laten u dat weten via klasbord. 

In deze info periode feliciteren we 

Arthur van Lierop  

Lyra van Dijk   

Nils van Reeven   

Jelte Voogt    

Jelt van Schaijk  

Linde Schalk   

Stella Groenenberg  

Dim Weda  

Dewi van Kampen 

Max van Kampen  

Boris Brinkerhof  

Kyen Melis  

Damian Geppaart ( 

Davy van Kruijsbergen  

Justin Lievens  

Floor Lubbers  

Lonne van Schaijk  

Angelina Wu  

Luca van Geel  

Maurits Vermeulen  

Damian van Elewout 

Jan-Willem Hanegraaf  

Gevonden voorwerpen 

Ouderbedankochtend 

Eindmusical groep 8 

Aangepast programma bij 
dit warme weer 



Wat hebben we de komende vier weken op de planning? 
 

Juni 
14  Chassé Theater gr 5 en 6  
 Jantje  Beton uitje gr. 4 
18   Creamiddag 
 Schoolreis gr. 7 
19  Doeklas 
 Meeneem-dag gr. 1/2 
21  Einde toetsweken 
24  Inleverweek bieb 
26  Rapport 2 wordt meegegeven 
 Ouderbedank ochtend 
28  Musical gr. 8 
 Afscheid gr. 8 

Juli 
2  Afscheid meneer Joop 
3  Uitzwaaien groep 8 
 Overvliegen kleuters naar groep 3 
4  Meeneemdag gr. 1/2 
5  Laatste schooldag 
 

Zomervakantie 
 

19 augustus...start schooljaar 2019-2020 

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

