
Einde schooljaar is in zicht!
Nog twee weken, dan gaat de grote vakantie van start! Mijn eerste 

schooljaar op De Zeggewijzer is voorbij gevlogen! Time flyes when you’re 

having fun! Ik kijk terug op een zeer fijn schooljaar waarin ik op een 

prettige manier heb mogen samenwerken met het team, de Ouderver

eniging en de Medezeggenschapsraad. Een jaar waarin we elkaar steeds 

beter hebben leren kennen en in gezamenlijkheid gewerkt hebben aan 

goed onderwijs, schoolbeleid en mooie activiteiten voor de kinderen. 

Meerdere ouders hebben de weg naar mij gevonden voor een gesprek of 

een vraag. Fijn om open en transparant met elkaar te communiceren. 

Goed om te zien dat de ouderbetrokkenheid hoog is! Geweldig om te zien 

hoe de kinderen zich door de school bewegen en aan het werk zijn! Wat 

mij betreft een heel bijzonder mooi jaar waar in we een goede basis 

hebben gelegd voor de vele jaren die nog gaan komen. Hartelijk dank 

hiervoor!

Ik wens iedereen een heel fijne zomervakantie. 

Team De Zeggewijzer verwelkomt jullie graag weer op maandag 28 augustus!

Maar eerst nog twee weken werk afronden, genieten in de feestweek en opruimen.  

Naar de bioscoop door de 
kaartenactie
De prachtige kaarten die de kinderen van  

De Zeggewijzer hebben gemaakt in het kader van 

het 40jarig jubileum van de school, heeft het 

mooie bedrag van € 2.542, opgeleverd.

Een bedrag dat besteed gaat worden aan het 

bioscoopuitje in de feestweek. De Ouderver

eniging wil graag de kinderen bedanken voor hun 

tekenkunsten en goede verkoop en alle ouders/

verzorgers voor hun steun bij deze actie. Wij wensen 

de kinderen veel plezier toe met de hele school bij 

‘Verschrikkelijke Ikke 3’ in Pathe Breda.  

De Pennewijzer is het 
informatieblad van 
Kbs De Zeggewijzer
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Wist u dat;
•  Wij ontzettend veel zin hebben in onze Feestweek met als ‘kers 

op de taart’ het Feestival De Zeggewijzer 40 jaar!  

•  Wij trots zijn op de flyer van ons Feestival en feestweek?

•  De kleuterafdeling in de Pinksterweek nieuwe vloerbedekking 

heeft gekregen?

•  De zandbak op het kleuterplein heerlijk in de schaduw staat.

•  Dat wij op het kleuterplein een verkeersplein krijgen?

•  De overige hallen en lokalen in de grote vakantie nieuwe 

vloerbedekking krijgen?

•  Wij heel blij zijn dat wij in de grote vakantie nieuw meubilair 

krijgen in alle groepen?

•  U op 12 juli vanaf 11.45 de gelegenheid krijgt om oude tafels 

enof stoelen te kopen?

•  Dat de overige oude tafels en stoelen op donderdag 13 juli 

opgehaald worden?

•  Het team aan het brainstormen is over het op  programma van 

13 en 14 juli?

•  Onze Nationale buitenspeeldag voor en door kinderen een groot 

succes was!

•  De organisatie van een reünie op 3 november 2017 in kader van 

ons 40 jarig jubileum in volle gang is?  

Zomerlezen
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De zomervakantie is 

heerlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan 

normaal. Om jouw succes van het afgelopen schooljaar vast te 

houden en na de vakantie weer lekker verder te kunnen, is het 

belangrijk om tijdens de zomervakantie thuis regelmatig te blijven 

lezen: zomerlezen.

Tips voor ouders en kinderen:

1  Zomerlezen met de VakantieBiebapp

  Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBiebapp is 

een gratis leespakket voor het hele gezin te vinden. Je kunt de 

app gratis downloaden vanaf 1 juni op tablet of mobiel.

2  Kinderboeken mee!

  Neem leuke kinderboeken mee naar de achtertuin of in de 

vakantiekoffer. Ga naar de bibliotheek en kies zelf een aantal 

boeken voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn kun je 

samen lezen of (laten) voorlezen.  

Kijk voor tips op www.leesplein.nl en www.theek5.nl

3  Lezen is overal

  Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, 

foldertjes van de dierentuin die jullie willen gaan bezoeken of 

een boekje over het land waar jullie naar toe gaan. Ook strips, 

leesdoeboeken en kindertijdschrijften zijn leuk en zinvol om te 

lezen. Denk ook aan samenleesboeken en toneel/

theaterleesboeken. Geniet van lezen !

Veel (voor)leesplezier toegewenst deze zomer! Fijne vakantie!  

Bibliotheek Theek 5, Margo van Breugel

Prietpraat
 Vanochtend was er een moeder in de klas om te controleren 

op luizen. Er komt een kind naar mij toe en zegt: “Juf, ik denk 

dat ik luizen heb.” De juf vraagt: “Waarom denk je dat?” Kind: 

“Nou, ik heb veel jeuk op mijn hoofd en in onze tuin zitten ook 

veel luizen.”  

Na 40 jaar als groepsleerkracht in het 

onderwijs gewerkt te hebben, heb ik besloten 

om per 1 augustus 2017 te stoppen met mijn 

werk op De Zeggewijzer. In de eerste plaats 

wil ik gaan genieten van meer vrije tijd, maar 

mogelijk ga ik ook nog andere taken buiten 

het onderwijs oppakken.

Dinsdag 11 juli zal ik afscheid nemen van alle 

leerlingen van De Zeggewijzer, van mijn fijne 

collega’s en van een mooie school met een 

gedreven en enthousiast team. Ik heb altijd 

met erg veel plezier in het onderwijs gewerkt 

en kan terugkijken op een hele mooie tijd. 

Graag wil ik u bedanken voor de fijne 

samenwerking en het vertrouwen dat u de 

afgelopen jaren in mij gesteld hebt. 

Op De Zeggewijzer zullen we elkaar niet  

meer treffen, maar we komen elkaar vast  

nog wel eens tegen in ons gezellige dorp 

Terheijden!  

Met vriendelijke groet, Juffrouw Rianne

http://www.zeggewijzer.nl
mailto:info%40zeggenwijzer.nl?subject=pennewijzer
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Vacature
•  Ben jij sociaal en hulpvaardig aangelegd?

•  Werk je graag met kinderen?

•  Wil je een maatschappelijke bijdrage 

leveren?

•  Herken je hierin of ken je iemand in je 

omgeving?

Voor het overblijfteam zoeken wij een 

enthousiaste
Vrijwilliger M/V
Tussenschoolse opvang 

Wij vragen van onze vrijwilliger het 

volgende:

•  Oproepbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag tussen 11.3013.30 uur voor 

de basisscholen in Terheijden, in overleg;

•  Een goede relatie kunnen opbouwen 

met de kinderen en hun ouders;

•  Zelfstandig kunnen werken met gevoel 

voor teamgeest;

•  Ook overblijfoma’s en opa’s zijn 

uiteraard van harte welkom.

Wij bieden:

•  Per keer een vrijwilligersbijdrage € 8,40 

(conform vrijwilligersvergoeding); 

•  Een goede werksfeer in een organisatie 

die volop in ontwikkeling is;

•  Tijdens uw aanwezigheid mogen uw 

(klein)kinderen gratis gebruik maken van 

het overblijven.

Interesse? Fijn!

Voor nadere informatie kunt u op maandag, 

dinsdag of donderdag contact opnemen 

met TSO coördinator Yvonne de Rond,  

06 55 57 30 73 of via: tso@eskadee.nl  

Schoolfeest 7 juli
Op vrijdag 7 juli, de laatste dag van de feestweek, vieren we het schoolfeest op  

De Zeggewijzer. Dit jaar is het thema, en hoe kan het ook anders, FEEST!

Het is altijd een geweldig gezicht als de kinderen, hulpouders en leerkrachten die dag 

gekleed gaan naar het thema. Ook dit jaar zijn er weer ouders die enthousiast komen 

helpen om het schoolfeest te doen slagen. Hartstikke fijn dat we steeds weer op jullie 

kunnen rekenen. Mochten er nog ouders, oma’s, opa’s, oudleerlingen of 

buurvrouwen zijn die een handje willen helpen: graag! We kunnen altijd ouders 

gebruiken. We hebben jullie die dag hard nodig! 

De kinderen komen, zoals gewoonlijk, om 08.30 naar school. We starten dan met de 

opening van de dag en gaan de wijk in op zoek naar vossen (de kinderen van groep 8) 

die verschillende vormen van feest uitbeelden.

Tijdens het ochtendprogramma kunnen de kinderen spelletjes doen die te maken 

hebben met het thema. Het zijn er 40!

Elk jaar weer vergezellen de kinderen uit de groepen 7 en 8 de leerlingen van de 

groepen 1 en 2. Zij nemen de kleuters mee langs de spelletjes door heel de school.

De kinderen krijgen tijdens het ochtendprogramma een pannenkoek en drinken in het 

restaurant. 

Mocht uw kind een speciaal dieet hebben, geeft u het dan door aan de leerkracht!

Na het eten van het zelf meegebrachte lunchpakketje rond 11.45, hebben we nog een 

ronde met spellen in en rond de school. Om 14:00 zal de dag afgesloten worden.

De school staat zoals altijd open voor ouders. Kom gerust langs om te kijken hoe de 

kinderen op De Zeggewijzer kunnen feesten!  
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Extra vrije dagen  
nieuwe schooljaar
Alle kinderen vrij in verband met  

teamstudiedagen:

• vrijdag 13 oktober

• woensdag 6 december

• vrijdag 30 maart

• maandag 4 juni

Groep 14 vrij:

• vrijdag 22 september

• maandag 23 oktober

• donderdag 7 december

• vrijdag 8 december

• dinsdag 3 t/m vrijdag 6 april

• vrijdag 1 juni  

Vacature oudervereniging:

Reporter
Vind je het leuk om te schrijven? En vind je 

het belangrijk dat De Zeggewijzer 

regelmatig met leuke verhalen in de 

plaatselijke kranten staat? Wellicht heb je 

dan interesse om onze nieuwe (tweede) 

reporter te worden. Wij horen het graag via 

oudervereniging@zeggewijzer.nl!  

Ik mag terugblikken op een heel bijzondere 

tijd na ruim 25 jaar op ‘mijn school’  

De Zeggewijzer en na 40 jaar in het 

basisonderwijs vanaf mijn start als 

kleuterleidster tot nu.

Ik ga stoppen met mijn werk als Intern 

Begeleider op De Zeggewijzer met ingang van 

het nieuwe schooljaar en genieten van 

‘prepensioen’.

Helemaal stoppen met werken doe ik 

overigens niet. Na de zomervakantie blijf ik 

verbonden aan de stichting als stagecoach 

voor de PABOstudenten. Een soort van 

afbouwen, maar ook nog betrokken blijven 

met het onderwijs.

Ik heb echt met heel veel plezier gewerkt op 

De Zeggewijzer en het altijd als een eer 

ervaren om speciaal voor kinderen met u als 

ouders en met de collega’s te mogen (samen)

werken. Elke dag was een uitdaging om het zo 

goed mogelijk te doen, want elk kind verdient 

het om gezien te worden en zich zo goed 

mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Er gebeurt zoveel moois op De Zeggewijzer 

waar ik trots op ben, waaronder het volgende 

elke dag voor mij voorop stond: ‘welke 

mogelijkheden zijn er om samen met u en de 

collega’s de aanpak en de begeleiding af te 

stemmen op wat uw kind nodig heeft. Soms 

was dat lastig, zelfs verdrietig, vaak waren we 

blij met de (kleine) successen. Het voelde bij 

mij heel goed als we samen dachten in kansen 

en mogelijkheden, want elk kind is uniek met 

zijn eigen specifieke talenten.

Ik hoop dat ik een bijdrage heb mogen leveren 

aan het welzijn in leren op De Zeggewijzer, 

waarbij altijd het uitgangspunt was dat de 

kinderen het gevoel hebben/hadden ‘ik mag 

zijn wie ik ben’.

Ik wens alle kinderen, collega’s en u heel veel

Goeds, Gezondheid, Gezelligheid, 

Geborgenheid en Geluk toe.  

Lieve groet van Clazien


