
 

30 mei 2018 
 

AGENDA 
 

30 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

31 mei    Finaledag Energy Challenges, plusgroep 

  1 juni    Groep 8 gastles dodehoekspiegel 

  1 juni    Groep 8 gastles School-thuisroute verkeer 

  1 juni    Plusgroep 

  1 juni    Leerkrachten gr. 5 vieren hun verjaardag 

  4 juni    Start toetsweken 

  5 t/m 8 juni   Avondvierdaagse 

  8 juni    Plusgroep 

13 juni    Schoolreisje groep 1 en 2 

14 juni    Schoolfotograaf, informatie volgt 

15 juni    Plusgroep 

17 juni    Vaderdag 

18 juni    Studiedag, alle leerlingen vrij  

19 juni    Schoolreisje groep 5, 6 en 7 

21 juni    Arkelterras tijdens AlkmaarsePlus4daagse 

22 juni    Plusgroep 

27 juni    Schoolreisje groep 3 en 4  

  6 juli    Leerlingenraadvergadering 

  6 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

10 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

16 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 5 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 6 en 7 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor ouders en leerkrachten 

18 juli    Afscheidsmoment groep 8  voor alle leerlingen 

18 juli    Rapporten mee 

20 juli    Margedag: iedereen vrij 

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 8 vorige week donderdag een gastles met als thema “Praten met Soldaten” heeft 

gehad 

 Het doel hiervan is, dat militairen een bezoek brengen aan groep 8 van het basisonderwijs 

en vertellen over hun leven als militair. Het project ‘Praten met soldaten’ van de 

Koninklijke Landmacht geeft de leerkrachten ook een levendig aanknopingspunt om 

thema’s als vrede, vrijheid en veiligheid extra te bespreken. 

 We zaterdag geweldig nieuws ontvingen! 

 Ons zwemteam de eerste plaats heeft bereikt bij de provinciale schoolzwemkampioen-

schappen! 

 Ze nu door mogen naar de landelijke finale! 

 We ongelofelijk trots op ze zijn! 

 Deze kanjers de namen dragen: Dean, Krijn, Marre, Jonathan, Jidde en Melle! 

 We ze alvast super veel succes wensen!! 

 Groep 7 een gastles in de bibliotheek heeft gehad 

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


 Hierbij het thema ‘informatie verzamelen’ centraal stond 

 De leerlingen hebben gemerkt dat je soms in boeken sneller of de juiste informatie kunt 

vinden 

 De kinderen een leuke tijd in de bieb hadden! 

 Maandagavond de informatieavond van de Brijderstichting was 

 Deze avond plaatsvond in samenwerking met de politie en de jeugdwerkers van Langedijk 

 Zij hierbij ook aanwezig waren 

 De opkomst van de ouders van groep 8 heel mooi was 

 De leerlingen van de groep presentaties over verslavingen gaven 

 Er tevens een vader zijn persoonlijke verhaal vertelde 

 Dit als heel waardevol werd ervaren 

 Gisteravond een Mozaïek-bijeenkomst is geweest 

 Hier gesproken is over de mogelijke vorming van een IKC-raad 

 Deze avond een eerste oriënterende avond was 

 We goede gesprekken hebben kunnen voeren 

 De bestuurders en algemene directie van Tabijn en SKL ook aanwezig waren 

 We u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen 

 Vanmorgen  de techniekochtend voor de groepen 3 en 4 plaatsvindt 

 Er weer heel veel ouders, opa’s en oma’s en anderen helpen 

 We blij zijn met zoveel hulp! 

 Morgen de Finaledag van de Energy Challenges is 

 Wij team van Arkel veel succes wensen! 

 Afgelopen vrijdag de duurzaamheidsmarkt i.v.m. Energy Challenges plaatsvond 

 Hiervan een mooi filmpje is gemaakt 

 Ouders en andere groepen de markt konden bezoeken 

 Zij veel hebben geleerd over duurzaamheid 

 Er ook een heus zonnepaneel te bewonderen was! 

 We hopen dat ze een leuke dag hebben morgen! 

 Thijs ten Bruggencate 1e is geworden bij de Kids Run (tijd: 3.56): gefeliciteerd Thijs! 
 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Inge krijgt een kleurplaat terug, die maar voor de helft is ingekleurd. “Ja, want” is de 

reactie, “dat mag je zelf nog afmaken". 

- Kleuter: "Juf, kun je even helpen met mijn naam schrijven, want ik weet niet meer hoe ik 

heet". 

- Juf krijgt een sleutelhanger met haar naam cadeau. "Deze hebben we gekocht in het land 

waar we op vakantie waren". (Schiermonnikoog) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

31 mei Femke, groep 2 

31 mei Tess, groep 3 

31 mei Jelle, groep 7 

2 juni Evy, groep 3 

2 juni Leon, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 



LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In de leerlingenraadvergadering is gesproken over het bezoek van twee mensen van Lief 

Langedijk, die uitleg kregen over de chrome books. 

De gemeente zal zo snel mogelijk reageren op onze vraag of het grasveld meer gebruikt kan 

worden. 

Verder werd een aantal vragen uit de groepen besproken. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Zon!! 

Wilt u, met dit warme weer, uw kind(eren) alvast  

thuis insmeren i.v.m. het buitenspelen op het schoolplein?  

- Energy Challenges 

Morgen is de finale van de Energy Challenges, maar de kinderen  

hebben nu al een fantastisch resultaat gehaald: zij hebben namelijk  

alle 7 sterren binnen….een topprestatie! 

- Planning schoolfotograaf donderdag 14 juni a.s. 

- 7.30 uur: fotograaf aanwezig om alles klaar te zetten 

- 8.15 uur: gezinsfoto met broers en zussen van buiten school. Aansluitend broertjes en  

                  zusjes  

- 9.20 uur: portretten per groep 

- 12.15 uur: teamfoto 

- 13.00 tot 14.30 uur: klassenfoto’s 

- Mediaopvoeding 

De ouderavond over Social Media van 15 mei ging meer over de oudere kinderen. In 

aansluiting daarop vindt u hieronder een link voor kinderen van 0-6 jaar: 
https://www.mediaukkies.nl/digiabcd/    

- Twee nieuwe bieb-medewerkers 

Voor volgend schooljaar zijn twee nieuwe medewerkers voor de schoolbibliotheek nodig. 

Het gaat om de volgende dagen: 

- dinsdagmiddag, oneven weken, van 13.50 – 14.20 uur 

- vrijdagochtend, even weken, van 11.40 – 12.10 uur 

Vindt u het leuk om de leerlingen te helpen in onze bibliotheek? Geeft u zich dan op bij de 

directie! Alvast bedankt!  

 

AVOND4DAAGSE 
Dinsdag 5 juni is het weer zover en gaan we gezellig met z’n allen meedoen aan de Avond 4 
Daagse. 
Dinsdag starten we bij Sporthal Geestmerambacht. 
Woensdag starten we op het schoolplein bij de openbare basisschool de Phoenix. De auto’s 
mogen dan bij het winkelcentrum Broeker Veiling geparkeerd worden. 
Donderdag en vrijdag starten we weer bij Sporthal Geestmerambacht.  
Dinsdag, woensdag en donderdag vertrekken we allemaal om 18:00, wees dus even eerder 
aanwezig om je aan te melden. 
Let op: vrijdag vertrekken de 10 kilometer lopers om 18:00 uur en de 5 kilometer lopers om 
18:45! 
Er zal net als vorig  jaar geen extra limonadepost voor de 10 kilometer lopers zijn. Wel 
krijgen jullie iedere avond een pakje drinken van ons mee. Misschien dat er met elkaar even 
een pauze ingelast kan worden hiervoor.  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjij8TCo5vbAhXJJlAKHdQ8CBMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.trakehnercontact.nl/?p%3D18184&psig=AOvVaw2uGuqWIN6AMqYG-eztRBff&ust=1527145765558336
https://www.mediaukkies.nl/digiabcd/


De laatste avond is de aankomst op het schoolplein van basisschool de Wijde Veert. 
Natuurlijk is het leuk als alle opa’s, oma’s, ooms, tantes, en andere belangstellende die niet 
meegelopen hebben hier staan om de lopers te verwelkomen. De koffie en thee staan hier 
dan ook klaar! De verdiende medailles worden op deze plek ook aan de kinderen uitgedeeld. 
Daarna kan er nog gezamenlijk door de Tulpenstraat naar sporthal Geestmerambacht 
gelopen worden. 
Groep 1, 2 mogen zich melden bij Bianca Boeijer (moeder van Sophie en Maartje)  
Groep 3 meld zich aan bij Francien van Breugel  (moeder van Fiene) 
Groep 4 meld zich aan bij Melissa van Wijngaarden  (moeder van Daniël) 
Groep 5 meld zich aan bij Renate Korver (moeder van Stijn) 
Groep 6 meld zich aan bij Pauline ten Bruggencate (moeder van Rosalie) 
Groep 7 meld zich aan bij Linda Kos (moeder van Britt en Jet) 
Groep 8 mag zich melden bij Pauline ten Bruggencate (moeder van Thijs)  
De 10 kilometer lopers:  De jongens van groep 8 mogen zich melden bij Mirjam de 
Jong (moeder van Thijs), de overige 10 km-lopers mogen zich melden bij Anneke of Peter 
Pruijssers  (moeder/vader van Boaz) 
Zou u zelf de weersverwachting in de gaten willen houden, mocht de warmte aanhouden 
geef uw kind dan een extra flesje water mee, vooral de 10 km lopers kunnen dat goed 
gebruiken.  
 
We willen nog wel benadrukken dat de ouders waar de kinderen zich bij melden niet 
verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Dat blijven de ouders! Wellicht is het een idee (om 
vooral bij de 10 km)  groepjes te vormen, en het als ouders onderling te verdelen, zodat er 
per avond genoeg ouders mee zijn. 
Het thema dit jaar is BLAUW!!! Jullie mogen hier natuurlijk de laatste dag helemaal in los 
gaan. 
We hopen op een gezellige en sportieve week met elkaar! 
Bianca, Pauline en Ellis 
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