
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
U ontvangt vandaag de tweede editie van Zonzeel Nieuws met deze keer 
informatie over: 

 Inloopspreekuur CJG 

 Parro 

 Gezocht: - Hulpouders bibliotheek  

     -  Vrijwilligers Eskadee  

 Naschools aanbod Terheijden  

  

Vrij inloopspreekuur 
CJG    

Op dinsdag 24 september van 8.30u - 9.30u organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op school een inloopspreekuur waar je terecht kunt 
met al je vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.  
De CJG’er beantwoordt deze graag voor u!  

Met wat voor vragen kan het CJG helpen of ondersteunen?  
U zou kunnen denken aan; 
- Mijn kind zit alleen maar achter de computer, hoe zorg ik er voor dat hij 
ook wat anders gaat doen?  
- Mijn kinderen maken de hele dag ruzie, hoe kan ik dit stoppen? 
- Mijn kind heeft veel moeite om ’s ochtends naar school te gaan, hoe kan ik 
hem hierbij ondersteunen? 
  
Voor  meer  informatie  over  het  CJG  Drimmelen--Geertruidenberg 
kunt  u  onze  website  raadplegen.   
www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl   
   

Parro 
De school is verplicht om de ouder(s)/verzorger(s) van ieder kind elk 
schooljaar opnieuw om toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal voor schooldoeleinden.  
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Kalender 
September- 
oktober 2019 

23 sept. 
Uitleenweek bieb 

24 sept.         
Inloop  CJG 
Techniekmiddag 

1 okt. 
Podiummiddag 
bovenbouw  

4 okt. Bosdag 
kleuters 

8 okt. 
Podiummiddag 
onderbouw 

11 okt. 
Meeneemdag gr.
1/2 

14 t/m 18 okt. 
Herfstvakantie 

U kunt de gehele 
jaarplanning voor 
dit schooljaar 
terugvinden op 
onze site; www. 
zonzeel.nl

http://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl


Wij vragen u om in de Parro-app aan te geven of u toestemming geeft voor het maken en gebruiken 
van beeldmateriaal. U volgt de volgende stappen: Instellingen- Privacy voorkeuren. Dan kunt u 
aangeven of u voor alle genoemde items toestemming geeft (bovenaan het scherm) of dat u per 
onderdeel toestemming verleent. Deze instellingen kunt u op ieder moment aanpassen.  

Gezocht! 

BIEB hulpouders gezocht! 

Een aantal hulpouders, die nu de uitleen van de bibliotheek verzorgen, stopt aan het einde van dit 
schooljaar. Lijkt het je leuk om bieb-ouder te worden waarbij je eens in de 3 weken een paar uur 
ondersteunt? Meld je dan nu aan via infozonzeel@skod.org 

Vrijwilligers Eskadee 

De Locale oudercommissie Eskadee Terheijden zoekt nieuwe leden. Wil je meepraten en meebeslissen 
meld je dan aan op locterheijden@gmail.com  

Naschools aanbod Terheijden: 

Vorig schooljaar zijn wij begonnen met de uitwerking hiervan... nu is het dan zover... vanaf de 
herfstvakantie start blok 1. Klik op deze link voor informatie: https://youtu.be/qy0WlnMV1SQ en zie 
de brief met verdere informatie in de andere bijlage.
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