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Het schooljaar is alweer zo’n zeven weken op gang. De herfst 
is begonnen; hoewel dit door de soms hoge temperaturen nog 
niet echt merkbaar is. Uw kind heeft hopelijk zijn/haar plekje 
gevonden in het nieuwe leerjaar. Wij hopen dat het startgesprek 
hier een goede bijdrage aan heeft gegeven. 

Met enthousiasme geeft het team verder vorm aan onze visie:

Samenwerking Eskadee
Meerdere collega’s hebben een combinatie functie. Zo werken 
we als team aan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen, 
maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en creëren we een 
veilige speel-leeromgeving doordat dezelfde mensen de kinderen 
begeleiden:
-  Juf Ineke werkt in de BSO en als onderwijsassistente
-  Juf Francy werkt als peuterjuf en coördineert samen met 

juffrouw Nienke de schoolactiviteiten
-  Juf Sjaan werkt als onderwijsassistente en gaat per  

1 november ook als peuterjuf aan de slag
-  Juf Hilde werkt als onderwijsassistente en gaat per 

1 november ook in de BSO aan de slag >>>

In de periode van 23-10-2018 t/m  
06-02-2019 hebben wij het beeldende 
kunst project (On)bewoonbaar op  
De Zeggewijzer. Dit project is voor de 
groepen 5 t/m 8. 

(On)bewoonbaar gaat over het werk van 
beeldend kunstenaar Demiak, fotograaf, 
schilder en beeldhouwer. Aan het werk 
van Demiak is te zien dat hedendaagse 
kunstenaars zoals hij vaak kiezen voor het 
werken vanuit meer dan één discipline. 

In het werk van Demiak is veiligheid 
een terugkerend thema. In de vorm van 
verschillende huizen, waarvan de kijker zich 
afvraagt of er nu eigenlijk nog wel iemand 
woont, zien we dat terug. 

De leerlingen gaan ontdekken hoe Demiak te 
werk gaat en welke technieken en materialen 
hij gebruikt. Ze denken gezamenlijk na over 
het thema veiligheid, letterlijk: over het 
hebben van een dak boven je hoofd.  



2

>>> Ontwikkeling op maat/ zelfregulering kinderen
Om goed antwoord te geven op ontwikkeling op maat en de 
zelfregulering van de kinderen zetten wij onze formatie en de 
werkdrukgelden in op de ondersteuning van de leerlingen èn 
leerkrachten. 

Dit schooljaar ziet de praktische ondersteuning er als volgt uit:
-  Borgen en verbreden van kennis en vaardigheden groep 1-2:
 • Juffrouw Ineke: 5 dagdelen per week
 • Juffrouw Sjaan: 5 dagdelen per week
-  Borgen en verbreden van kennis en vaardigheden groep 3-8: 
 • Juffrouw Nienke: 8 dagdelen per week
 • Juffrouw Hilde: 4 dagdelen per week
-  Creëren, borgen en verbreden van de Nederlandse Taal  

groep 1-2: Juffrouw Sjaan; 1/2 dagdeel per week
-  Creëren, borgen en verbreden van de Nederlandse Taal  

groep 3-8: Juffrouw Liesbeth: 3 dagdelen per week
-  Verrijken en verdiepen van kennis en vaardigheden groep 1-8: 

Juffrouw Gea: 4 dagdelen per week

Tijdens de studiedag van 12 oktober staan de volgende 
onderwerpen centraal 
- Visie De Zeggewijzer
-  Eerste aanzet organisatie talentontwikkeling
- Organisatie Wetenschap & techniek
-  Structuur en beleid van de ondersteuning aan leerlingen
-  Naar aanleiding van een SKOD team enquête volgen we een 

workshop bevlogenheid versus werkdrukbeleving. Ik houd u 
op de hoogte van de voortgang.

Vervanging 
Helaas hebben we te maken met ziekteverlof van leerkrachten. 
Dat de vervangingsproblematiek ook De Zeggewijzer heeft 
bereikt, is meteen duidelijk. Wisselende invallers hebben 
de afgelopen weken voor enkele groepen gestaan. Met de 
vervangers worden de lopende zaken en onze manier van 
werken besproken; zij doen erg hun best alles zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. Wij rekenen op uw begrip in deze. 
U wordt bij langdurige vervangingen via ISY op de hoogte 
gebracht. Heeft u vragen en of opmerkingen dan wil ik u vragen 
een afspraak met mij te maken: directiezeggewijzer@skod.org 

Gevonden kleding en spullen
Regelmatig vergeten kinderen hun spullen en-of kleding. 
Deze zijn tot en met 1 november op te halen bij meneer Maartin 
of juffrouw Marloe.

Colinda Rijpers, Directie  

Dit schooljaar willen we graag weer de 
blokfluitlessen aanbieden via de scholen.

Op donderdag 1 november zullen de 
blokfluitlessen starten, iedere donderdag van 
15:45 uur tot 16:25 uur voor de beginners.
Van 16:25 uur tot 17:05 uur gevorderden. 
De lessen worden gegeven door Mathyn de 
Jong, op De Zeggewijzer.

De kosten voor de lessen zijn €60,- voor 
een cursusjaar (exclusief de kosten voor een 
blokfluit en lesmateriaal). De kinderen zullen 
in de ledenadministratie van de Harmonie 
Terheijden opgenomen worden.

Voor aanvang van de lessen aan te schaffen:
-  (Voorkeur gaat uit naar) sopraanblokfluit 

met enkele boring (over info aanschaf 
hierover kan men altijd bij mij terecht) 

- ‘Blokfluitfeest deel 1’ (beginners)
-  Een leeg schrift (waar we het huiswerk in 

schrijven)

Heeft uw kind interesse dan kunt u aan-
melden via annelies@harmonieterheijden.nl
Graag met naam kind, groep, school, 
geboortedatum, adres en telefoonnummer.
Inschrijven vóór 27 oktober. 

Annelies Nissen, Harmonie Terheijden  

Blokfluitles
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Mijn naam is Sjaan Geeraers. Geboren 
op 6 december 1967 te Rotterdam. Ik 
ben getrouwd met Peter en wij hebben 
vier zonen: Michel van 26 jaar, Dennis 
25, Robin 24 en Kevin 19 jaar. En sinds 
vier maanden ben ik de trotse oma van 
een prachtige kleindochter Olivia.

Ik ben sinds 1993 werkzaam geweest binnen de peutergroepen 
in Roosendaal en heb de functie van locatieleidster, juf en 
leescoördinator ingevuld. Naast mijn werk op de peutergroepen 
heb ik als onderwijsassistent ondersteuning gegeven aan 
verschillende groepen binnen het basisonderwijs.

In mijn vrije tijd kunt u mij vinden langs de voetbalvelden, om 
mijn zoon aan te moedigen. Ook wandel ik graag met onze twee 
honden of ga lekker lunchen met vriendinnen. En als er nog tijd 
over is kijk ik graag naar een mooie film of verdiep ik mezelf in 
een boek.

Ik ben reuze gemotiveerd om aan de slag te gaan als 
onderwijsassistent binnen De Zeggewijzer. Samen met het team 
en u ga ik ervoor om het maximale uit de kinderen te halen op 
een manier waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn.

Ik heb er zin in!

Sjaan Geeraers  

Ik wil me bij deze even voorstellen, ik 
ben Maartin van Meggelen en ben nu 
sinds 1 juli werkzaam als conciërge/ 
interieurverzorger bij De Zeggewijzer.

Ben 39 jaar oud, en woon in Terheijden.
Heb hiervoor gewerkt als administratief 
medewerker, en in Amphia als 
voedingsassistent.

Ik kwam deze vacature per toeval tegen, 
en vond dat dit best goed aansloot bij 
mijn interesses. Na 3 maanden werken, 
en vakantie, bevalt me deze baan zeer 
goed. Het contact met de leraren en met 
de leerlingen gaat erg goed! Deze baan is 
lekker afwissend, elke dag is anders.

Als u vragen heeft kunt u altijd bij me 
terecht!

Maartin van Meggelen  

Binnenkort ga ik bij jullie op 
school starten met m’n nieuwe 
baan als onderwijsassistent. En 
daar heb ik héél véél zin in! 

De Zeggewijzer heb ik leren 
kennen als een gezellige en 

actieve school. Dit was tijdens mijn stages vanuit de pabo. 
Destijds kennisgemaakt met groep 1/2 van juf Astrid en 
groep 3 van juf Juliënne. 

Nu, 14 jaar later, krijg ik de kans om op deze leuke 
school aan de slag te gaan. Je zult mij voornamelijk gaan 
tegenkomen in de midden- en bovenbouw. Ik kijk er 
ontzettend naar uit om jullie te leren kennen en er samen 
iets moois van te maken op De Zeggewijzer. Tot snel!

Hilde Bonenkamp  

Mijn naam is Marloe Flipsen en ik ben woon-
achtig in Terheijden. Sinds 1 juni 2018 ben ik 
werkzaam als conciërge/interieurverzorgster 
op De Zeggewijzer.

Ik ben 46 jaar en moeder van Anouck, Jennifer 
en Fleur. Velen van u kennen mij misschien wel 
van het Tankpunt uit Terheijden.

Omgaan met mensen heb ik altijd al graag 
gedaan en daarom had ik erg veel interesse in 
deze baan. Het werken met de collega’s en de 
kinderen op De Zeggewijzer is erg fijn. Het is een 
baan die elke dag anders is.

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.
Graag tot gauw of aan de telefoon.

Marloe Flipsen  

Sjaan Geeraers

Mag ik u even voorstellen....

Hilde  
Bonenkamp

Marloe  
Flipsen

Maartin  
van Meggelen
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De Zeggewijzer heeft al vele jaren het Brabants 
Verkeersveiligheids-Label; Verkeersveilige school. We zijn hier 
erg trots op omdat veiligheid hoog in het vaandel staat bij  
De Zeggewijzer.

In alle klassen krijgt het vak verkeer iedere week de nodige 
aandacht. Bij de kleuters ligt er sinds vorig jaar een mooi 
verkeersplein en de leerlingen van groep 7 doen allemaal een 
theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Omdat de school redelijk centraal in de wijk staat proberen we in 
samenwerking met de gemeente Drimmelen en de wijkagent de 
omgeving van de school zo veilig mogelijk te houden. We kunnen 
hier allemaal ons steentje aan bijdragen!

Kom te voet naar school of op de fiets!

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het team van De Zeggewijzer 
zijn van mening dat verreweg de meeste leerlingen te voet of met 
de fiets naar school kunnen komen. We hanteren de regel dat 
leerlingen die verder dan 5 minuten loopstand van school wonen 
met de fiets naar school kunnen komen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om lopend of met de 
fiets naar school te komen willen wij u vragen om rekening te 
houden met waar u uw auto parkeert. De auto kunt u parkeren 
aan de Abtslaan, in de Klaverbeemd bij “de raceauto” en op de 
parkeerplaats van de Lidl. Het is een klein stukje lopen maar vele 
malen veiliger. Ook voor uw kind! 

Om er ook dit schooljaar weer een veilig jaar van te maken zullen 
er meerdere verkeersactiviteiten voorbij komen. Natuurlijk houden 
we u hiervan op de hoogte.

De verkeerscommissie  

Alle kinderen van De Zeggewijzer 
zijn ook dit jaar voor mijn camera 
verschenen. 

Lief leuk, grappig of serieus ik heb het 
allemaal voorbij zien komen.

Nog niet gekeken en alsnog benieuwd 
naar het resultaat? Log dan snel in met 
de persoonlijke inlogcode.

De 3 geselecteerde foto’s, de broertjes/
zusje foto en de keuze uit verschillende 
maten zorgt voor grote diversiteit. Leuk 
om cadeau te doen bijvoorbeeld tijdens 
de feestdagen.  

Te voet naar school –  
zeker zo veilig

Schoolfotograaf


