
 

4 april 2018 
 

AGENDA 
 

  3 april  Deze week start Cito-entreetoets groep 7  

  3 april  Natte gymles groep 7 

  4 april  Schoolvoetbaltoernooi jongens GAAT NIET DOOR 

  5 april  Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

  6 april  Plusgroep 

10 april Natte gymles groep 7 

11 april  Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

13 april Groep 1 en 2 naar de kinderboerderij  

13 april  Plusgroep 

17 t/m 19 april  Groep 8 Cito-eindtoets 

17 april Natte gymles groep 7 

20 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, iedereen vrij  

30 april t/m 11 mei Meivakantie, waarin 5 mei Bevrijdingsdag en 10 mei 

Hemelvaartsdag  

13 mei  Moederdag  

15 mei Ouderavond: alle ouders/verzorgers zijn welkom! 

 

WIST U DAT….. 
 

 We vorige week donderdag samen een mooie Paasviering hebben gehad 

 De kinderen naar het Paasverhaal hebben geluisterd en mooie liedjes hebben gezongen 

 We ook hebben kunnen genieten van een heerlijk ontbijt of heerlijke lunch 

 De doosjes prachtig versierd waren en heerlijk gevuld 

 Er ook buiten gezocht werd naar eieren 

 Het speciaal was als je het gouden ei vond 

 Die ochtend ook de schrijfster Tosca Menten op bezoek was 

 Zij een gastles gaf aan groep 4 

 Wij natuurlijk héél trots waren dat zij er was! 

 Zaterdag jl. het schoolhandbaltoernooi plaatsvond 

 Er één team van onze school deelnam 

 Dit team geweldig handbal speelde 

 Er goed werd samengewerkt en het echt teamwork was 

 Er een wedstrijd werd gewonnen maar helaas ook een aantal verloren 

 Het team niet bij de top drie is geëindigd, maar wel heel sportief heeft gespeeld 

 Deze week de Cito-entree in groep 7start   

 Deze toets een impressie geeft van de uitstroom van de leerlingen 

 De analyse ook o.a. gebruikt wordt voor het groepsplan van de groep voor groep 8 

 We de leerlingen van groep 7 veel succes wensen! 

 Vandaag het schoolvoetbaltoernooi voor jongens zou worden gespeeld 

 We zojuist bericht kregen dat de consul de velden van Vrone Sint Pancras heeft afgekeurd! 

 Vrone hoopt dat er binnenkort nog een alternatief gevonden kan worden 

 Morgen het schriftelijk verkeersexamen plaatsvindt in groep 7 

 Dit voorafgaat aan het praktijkexamen op donderdag 17 mei 

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


 We de leerlingen alvast veel succes wensen! 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

5 april Amy, groep 6  

6 april Divera, groep 8 

7 april Ninte, groep 5 

8 april Dyonne-Chloë, groep 5 

8 april Sophie, groep 6 

9 april Joshua, groep 5 

9 april Mel, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Groeifonds: 

We zijn blij te kunnen melden dat de aanvraag voor de groeitelling is gehonoreerd en we dus 

actief kunnen gaan kijken naar formatie voor verkleining van de kleutergroepen, waar we een 

groot deel van het bedrag op willen inzetten. We houden u op de hoogte!  

- Nieuwe borden: 

We zijn ook heel blij te kunnen melden dat de groepen 3 en 4 binnenkort hun nieuwe 

digiborden (touchscreens) krijgen. Dat zal extra fijn zijn voor de leerkrachten en de 

leerlingen! 

- 4 mei: 

Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft onze school het monument van de Stier in Noord-

Scharwoude geadopteerd. Dit wil zeggen dat groep 8 elk jaar over dit monument leert, praat 

en er ook voor zorgt. We maken het monument en de omgeving ervan schoon voor de 

herdenking en leggen daarna een bloem bij de Stier. Daarnaast zal op 4 mei namens de school 

een aantal leerlingen een bloemstuk leggen bij het monument. Ook helpen er twee leerlingen 

bij de kranslegging. We merken ieder jaar weer de meerwaarde van het adopteren van een 

monument en de betrokkenheid van de kinderen bij de herdenking. Fijn om te kunnen doen! 

- Sponsorloop Koningsspelen: 

We kunnen alvast verklappen dat de sponsorloop tijdens de Koningsspelen voor het volgende 

goede doel zal zijn: “Help Stijn naar z’n dolfijn!” 

In deze nieuwsbrief ontvangt u hierover meer informatie.  

- Trots op Emma! 

Emma de Kroon, leerling in groep 8, heeft de provinciale wedstrijden judo gewonnen en mag 

nu door naar de landelijke competitie! Superknap gedaan Emma! We zijn heel trots op je! 

 

AVOND4DAAGSE 
 

Beste kinderen en ouders van de JD van Arkelschool, 

  

Zijn jullie alweer in training?? Wij wel hoor!! De avond4daagse komt er weer aan en wel van 

dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni. 

We lopen weer de 5 en de 10 km met elkaar en je kunt je vanaf NU weer opgeven.... 

 

Inschrijven doen we digitaal!! Net als de voorgaande 2 jaren. U kunt €6,00 overmaken 

naar rekeningnummer: NL52RABO 0160410347 tnv P.P.M. ten Bruggencate ovv de naam 



van uw kind, welke groep hij of zij zit, voor de hoeveelste keer uw kind meeloopt, en welke 

afstand er gelopen gaat worden. Inschrijven kan tot 19 april 2018. 

  

Kosten zijn dus €6,00 per kind, je krijgt daar je felbegeerde medaille weer voor en iedere 

avond word je weer voorzien van drinken en wat lekkers. 

  

Het thema is dit jaar BLAUW!!! Laat jullie gedachten er maar eens over gaan en misschien 

weet je wat leuks, laat het ons dan zsm weten dan gaan we het verder uitwerken. 

  

Ook dit jaar zijn er weer verkeersouders dringend nodig voor bij de oversteek plaatsen. Je 

moet daarvoor een “kleine online cursus” volgen, maar dat kan thuis in je eigen tijd 

en het kost je hooguit een half uurtje.  

Laat ons hier niet mee zitten en geef je snel op want de overstekers zijn echt dringend 

nodig!!  

 

Houd de nieuwsbrief en de FB pagina van school in de gaten voor de laatste nieuwtjes en 

laten we er met elkaar weer 1 groot festijn van maken!! 

Wilt u zich aanmelden om ons te helpen kan dit via ppm.bruggencate@quicknet.nl    

Of schiet een van ons aan op het schoolplein. 

Alvast bedankt voor uw hulp!  

  

gr Ellis Wagenaar, Bianca Blankendaal en Pauline ten Bruggencate 

 

SPONSORLOOP KONINGSSPELEN 
 

 

 Aan alle kinderen en hun ouders/verzorgers,  

Vrijdag 20 april is het weer zover! De Koningsspelen!  

Deze keer zal de sponsorloop gehouden worden voor Stichting Syndroom van de 

Lach. Een bijzondere stichting die kinderen met een beperking naar 

dolfijntherapie helpt.  

Stijn, het broertje van Hidde en Levi, zal ook gaan deelnemen aan deze therapie.  

Stijn heeft een ontwikkelingsachterstand en een prikkelverwerkingsstoornis. 

Gewoonlijk kletsen peuters van 3 de oren van je hoofd, Stijn doet dat niet, 

omdat hij niet kan praten. Door rustig en duidelijk te spreken met ondersteuning 

van gebaren en pictogrammen zijn we heel bewust bezig om Stijn te helpen in 

zijn communicatie. Gelukkig is Stijn een jongetje met een open blik, een grote 

glimlach en houdt hij van contact met mensen en kinderen.  

We krijgen de kans om, dankzij een financiële bijdrage van Stichting Syndroom 

van de Lach, met Stijn dolfijntherapie te volgen in Curaçao. Onze hulpvraag aan 

mailto:ppm.bruggencate@quicknet.nl


een team van specialisten aldaar is om te werken aan zijn mondmotoriek, in de 

hoop dat Stijn misschien toch zal gaan praten. Stijn gaat 10 dagen achter elkaar 

verschillende therapievormen krijgen, gecombineerd met het actief bezig zijn 

met de dolfijn in het water. De dolfijn heeft een zeer belangrijke rol als 

stimulator en de dolfijn zal Stijn belonen voor zijn correcte reacties op de 

therapieën. Naast een intensief programma voor Stijn is er bijzondere aandacht 

voor het hele gezin. Iets wat hard nodig is. Want leven met zorgen om je kind en 

broertje valt niet altijd mee.  

Stichting Syndroom van de Lach is enorm gebaat bij acties als deze tijdens de 

Koningsspelen, om zo geld in te zamelen voor kinderen als Stijn. Want niet alleen 

Stijn, maar ook vele andere kinderen verdienen het om deel te kunnen nemen aan 

deze bijzondere dolfijntherapie.  

Ben jij er klaar voor? Je krijgt binnenkort een inschrijfformulier waarmee je 

langs familie, buren, kennissen en vrienden kunt. Trek 20 april je beste 

sportschoenen aan, en ga voor een hele mooie opbrengst !  

Namens de Stichting, maar bovenal namens Stijn en zijn stoere broers; alvast 

heel veel dank ! 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Twee grijze, één roze en één zwart handschoen 
- Blauwe muts 

- Ketting met roze hanger 
 
 

 

 

 


