
 

20 december 2017 
 

AGENDA 
 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

10 januari   Luizencontrole 

12 januari    Leerlingenraadvergadering 

15 januari   Infoavond groep 8 Jan Arentsz 

22 januari   Start toetsweek 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

  7 februari   Rapporten mee 

  8 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij  

  9 februari   Techniekochtend, groepen 1 t/m 4 vrij  

12 februari   Start 10-minutengesprekken en adviesgesprekken 

13 februari   Onlineklas Verkeer 

21 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de leerlingen van groep 8 een gastles van bureau Halt hebben gehad 

 Deze gastles over het afsteken van vuurwerk ging 

 We, ondanks eerder schrijven en het verbod, gisteren toch nog een leerling met 

‘kindervuurwerk’ voor schooltijd hadden 

 We hopen dat u hier ook op toeziet bij uw zoon/dochter 

 Bij de kleuteringang grote lekkage is geweest 

 De gesmolten sneeuw had gezorgd voor flink wat wateroverlast 

 De mat van de ingang nog niet droog is 

 We hopen dat de loodgieter alles weer goed gemaakt heeft 

 We bijna kerstvakantie hebben 

 In de kerstvakantie met regelmaat ongewenst bezoek op het plein is 

 We u allen willen vragen om samen met ons een oogje in het zeil te houden 

 We het fijn vinden als u dus, bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond, een rondje om de 

school maakt  

 Iedereen het eigenlijk heel jammer vindt dat de kerstversiering er vrijdag alweer afgehaald 

moet worden 

 Het er zo enorm gezellig uitziet, dat veel kinderen vinden dat het het hele jaar wel kan 

blijven 

 We dat stiekem wel met de kinderen eens zijn! 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Er is lekkage in de gang bij de kleuterklassen. Juf zegt: “We hebben lekkage, dus we gaan 

in de gymzaal werken.” Kleuter kijkt om zich heen en zegt: “Wáár is dan een kaarsje?” 

- In groep 7 wordt over later gesproken. Ook over eventueel kinderen krijgen. Leerling: “Je 

kunt ook een kind doneren, ehhh…ik bedoel adopteren!” 

- Bij de kleuters wordt over beroepen gesproken. Leerling vraag aan juf Nel: “Wist jij al dat 

je juf wilde worden toen je baby was”?  

- Kleuter tegen juf Nel: “Ik zeg u tegen jou, want je bent een oma”. Juf Nel: “En moet je 

tegen iedere oma “u” zeggen?” “Nee hoor, want jij bent een juf en dan mag “je” ook. 

- Een kleuter heeft een leuk plakje worst op zijn brood. “Ja, dat is kerstboomborst”. 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 december Pepijn, groep 5 

25 december Krijn, groep 4 

27 december Britt, groep 5 

31 december Robin, groep 3 

2 januari Else, groep 7 

5 januari Miley, groep 4 

7 januari Koen, groep 2B 

8 januari Simeon, groep 1B 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Jelte Stapersma in groep 1-2A.   

We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

KERSTVIERING  
 

Donderdagavond 21 december vieren we met elkaar Kerst, in de Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 

41a in Broek op Langedijk.  

De viering zal starten om 19.00 uur en duurt ongeveer een uurtje. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze 

kerstviering bij te wonen! 

In verband met de beperkte parkeergelegenheid willen u vragen zoveel 

mogelijk met de fiets of lopend te komen. 

Die avond zal er geen collecte zijn, maar willen we u vragen een product 

mee te nemen voor Voedselhulp Langedijk: die avond zal er een 

inzamelpunt voor de producten zijn in de hal van de kerk. 

We heten u graag welkom donderdagavond 21 december! 

 

 



 

 

KERST 2017 
 

 

 

 

 

Als het buiten donker wordt 

Maak ik hier binnen licht 

Een kaars vertelt een oud verhaal: 

Het kerstfeest komt in zicht 

 

Geef warmte, geef licht 

Breng de toekomst dichterbij 

je straalt, je schittert als de zon 

zo maak je mensen blij! 

 

Wij wensen jullie allen hele gezegende kerstdagen  

en een liefdevol, gezond en gelukkig 2018!!! 

 

Team van de J.D van Arkelschool 

 

 

 

 

 

 



Hulp gezocht voor opruimen kerstversiering op school 

  

Wij zouden heel blij zijn met uw hulp,  

want vele handen maken licht werk.  

Het opruimen zal gebeuren op   

Vrijdag 22 december om 8.30 uur 

Wilt u via de mail laten  

weten of u komt helpen? 

U kunt mailen naar:  

c.rootlieb@outlook.com 

Alvast vriendelijk bedankt! 

Namens de oudercommissie 

 

 

 

VOEDSELHULP 
 
Betreft: Kerstactie Inzameling Scholen Langedijk   
 
Beste ouders, 
 
Net als de vorige jaren organiseren wij van Voedselhulp Langedijk  
voorafgaand aan kerst een inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen. 
 
Aan wat voor producten kunt u denken? 

 Limonadesiroop 

 Koffie, thee 

 Zoet broodbeleg 

 Macaroni, rijst 

 Soepen en sauzen 

 Schoolkoekjes 

 Tandenborstels en tandpasta 

 Wasmiddel 

 
Op school zal een punt komen waar de boodschappen verzameld zullen worden. 
 
Naast deze actie hebben wij nog twee interessante acties, te weten: 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwielqnG1obYAhVEbVAKHbZ9AUIQjRwIBw&url=https://www.lieflangedijk.nl/pg-25121-7-48963/pagina/voedselhulp_langedijk_-_st_ghl.html&psig=AOvVaw0z1REDjuff0mnOBaarmI3R&ust=1513243789485975
mailto:c.rootlieb@outlook.com


 Inzameling van (delen van) kerstpakketten. Tijdens de kerstvakantie zullen wij op werkdagen 

elke middag geopend zijn. U bent van harte welkom! 

 Inzameling van Douwe Egbertspunten. Hiervoor ontvangen wij pakken koffie die wij graag 

weer uitdelen aan onze klanten. Wij zijn u dankbaar als u deze bij ons in de brievenbus doet. 

 
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze website www.voedselhulplangedijk.nl 
of bellen met 06-15274567. Ons adres is Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk. 
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne feestdagen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla van Hoorn 
BudgetCoach en Intaker Voedselhulp Langedijk 
carla@voedselhulplangedijk.nl 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Afscheid juf Ineke: 

De afgelopen weken heeft juf Ineke Bruning ingevallen in groep 8, op de woensdag, 

donderdag en vrijdag. We zijn heel blij dat zij dit heeft willen en kunnen doen! 

Helaas is zij na de kerstvakantie niet meer in de gelegenheid om het invalwerk voort te 

zetten en zal zij dus a.s. vrijdag voor het laatst bij ons op school zijn. We willen haar ook 

via deze weg hartelijk bedanken voor alle inzet en wensen haar veel succes! 

- Welkom Angela in groep 8 

Omdat juf Ineke weggaat, zijn we snel op zoek gegaan naar een nieuwe invaljuf en deze is 

gevonden! Na de vakantie zal in groep 8 juf Angela Groenewoud- Kuiper komen lesgeven 

op de woensdag, donderdag en vrijdag. Intussen zal meester Joost langzaamaan steeds 

meer lesactiviteiten gaan uitvoeren. We wensen juf Angela een gezellige tijd toe in groep 8 

en bedankt alvast voor de inzet! 

- Zwerfboek 

De kerstvakantie is een leuke tijd om eens een zwerfboek mee te nemen, te lezen en ergens 

achter te laten (in de trein, op je vakantieadres, etc.). Er zijn veel boeken bijgekomen in de 

zwerfboekenkast! Veel leesplezier alvast!  

 

HUISWERKBELEID 
 

Vanaf groep 5 krijgen kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit varieert van een paar 

woordjes voor spelling, tot samenvattingen voor toetsen voor bijvoorbeeld geschiedenis. 

Vanaf groep 5 wordt er een opbouw gemaakt in het huiswerk en elk jaar krijgen de kinderen 

meer huiswerk, totdat er in groep 8 ongeveer anderhalf uur per week aan huiswerk moet 

worden besteed. Het is prettig als u regelmatig vraagt naar het huiswerk van het kind en uw 

kind ondersteunt bij het plannen en leren van het huiswerk. 

De toetsen die de kinderen mee naar huis krijgen om te leren staan ook op Social Schools bij 

de eigen groep. 

Het huiswerk wordt als volgt opgebouwd: 

 
* GROEP 3:  - Lezen en rekenen, indien nodig, in overleg met de IB-er  
  - Leespakketjes voor vakanties, om het lezen te blijven oefenen  
* GROEP 4:  - Lezen, indien nodig, in overleg met de IB-er 

- Spelling: alle kinderen krijgen de woordjes van de toets mee naar huis om te  

http://www.voedselhulplangedijk.nl/


   oefenen 
* GROEP 5:  - Spelling: de woordjes van de  toets krijgen alle kinderen mee naar huis om te  
       oefenen 

-  Zaakvakken (aardrijkskunde, natuur en geschiedenis): tot de kerstvakantie oefenen 
   de kinderen ook in de klas, in het leren van de samenvattingen en het maken van  
   de toetsen. Na de kerstvakantie gebeurt dit zo goed als zelfstandig.   
-  Maximaal één toets per twee weken 

* GROEP 6:  - Spelling: de woordjes van de toetsen mee naar huis om te oefenen.  
- Zaakvakken (aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis) : de kinderen     
  oefenen in het maken van een samenvatting en krijgen ook een samenvatting mee   
  voor het leren van de toetsen 
- Naast de toetsen voor geschiedenis en aardrijkskunde, wordt er gestart met toetsen    
  voor topografie, het maken van werkstukken en het houden van een spreekbeurt 
- Maximaal één toets per week 

* GROEP 7: - Zaakvakken: idem aan groep 6 (zonder samen de samenvatting maken) 
- Ook voor het vak Engels krijgen de kinderen huiswerk  
- De kinderen moeten dit jaar twee werkstukken thuis maken 
- Maximaal 1 toets (zaakvakken) per week 

* GROEP 8: - Idem als in groep 7 
- Maximaal 2 toetsen per week 

 

Naast de bovengenoemde taken, kunnen de kinderen thuis voor rekenen oefenen met het 

digitale programma Rekentuin en krijgen ze huiswerk voor het digitale programma van 

verkeer (vanaf groep 5) 

Incidenteel kunnen er pakketjes meegegeven worden om thuis iets extra te oefenen, zoals 

bijvoorbeeld klokkijken.  

 

Op dit moment krijgt het team scholing in het werken met Mindmappen. Een mindmap is een 

diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de 

vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. 

Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en 

onthouden. Elektronische mindmaps kunnen daarnaast worden gebruikt bij het interactief 

toegankelijk maken van complexe en multimediale informatie. Het werken met mindmappen 

willen we na de scholing gaan aanleren bij de kinderen, als extra ondersteuning bij het leren 

van het huiswerk, maken van presentaties, samenvatten e.d. 

 

Mocht u bij uw kind merken dat het moeite heeft met het huiswerk of dat het teveel wordt, 

gaat u dan in gesprek met de leerkracht. We willen graag samen met u kijken naar eventuele 

andere mogelijkheden. 

 
 

 

 

 


