
  

24 juni 2020  
 

AGENDA 
 

24 juni De juffen van de peutergroep en de groepen 1/2, 3, 4 en 5 vieren hun 

verjaardag 

25 juni  “Doordraaimiddag”  

26 juni  Gastles in groep 7 ‘mediawijs op je mobiel’ 

29 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de onderbouwgroepen * 

30 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen * 

30 juni  Afscheidsavond groep 8, ouders hebben informatie ontvangen 

  1 juli  Groep 8 neemt afscheid van de school: onder voorbehoud 

  1 juli  Rapporten mee 

  3 juli  Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur, margedag vervalt. 

  6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

17 augustus Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021 

 

* we zijn intern aan het bespreken of het spelen van de musical voor de andere 

groepen toch mogelijk is met aanpassingen. 

 

WIST U DAT….. 
 

• Het afgelopen zondag Vaderdag was 

• Wij deze dag als Ouderdag hebben omgedoopt 

• Wij hopen dat u allemaal heel blij was met alle cadeautjes! 

• De kinderen hier namelijk heel hard aan gewerkt hebben! 

• Groep 8 maandagochtend een workshop flashmob heeft gehad 

• Zij een geweldig leuke film in elkaar hebben gezet 

• Zij maandagmiddag een workshop van niemand minder dan Carlo Boszhard ontvingen 

• Hij de schrijver is van de musical die zij spelen 

• De leerlingen van groep 8 nu nóg beter een rol kunnen spelen! 

• Het voor hen heel spannend wordt nu de laatste dagen op de basisschool ingaan…. 

• Vandaag veel leerkrachten hun verjaardag vieren 

• Ze vast weer heel erg verwend worden! 

• De kinderen vrolijk verkleed op school kwamen 

• Het heel leuk is om te horen hoe de kinderen elkaar bewonderden 

• Vandaag ook juffendag van de peutergroep is 

• Zij hele leuke spelletjes gaan doen 

• Morgen de ‘doordraaimiddag’ is 

• U verderop in deze Nieuwsbrief kunt lezen wat dit inhoudt!  
 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Leerling van groep 3: “Ik ben met klein haar geboren” 

- Juf Caroline probeert iets tussen haar tanden weg te halen. Leerling: “Juf, nu heeft u ook 

eindelijk eens een losse tand!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

24 juni Bridget, groep 6 

24 juni Mylan, groep 6 

25 juni Mick, groep 2 

26 juni Jorn, groep 2 

26 juni Leanne, groep 3 

27 juni Anne-Sophie, groep 4 

29 juni Fiene, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Doordraaimiddag 

Morgenmiddag hebben we doordraaimiddag. De benaming doet vermoeden dat de juffen en 

meesters gaan doordraaien (soms lijkt dat misschien ook zo ;-), maar het is anders! 

Die middag gaan de kinderen naar de klas en leerkracht waar ze volgend jaar zullen komen. 

Zo kunnen ze al even kennismaken met elkaar, de klas bekijken en praten over wat er volgend 

jaar zal gebeuren. Beste een beetje spannend natuurlijk, maar wel fijn dat de kinderen alvast 

even kunnen kennismaken! 

 

Hoofdingang Museumweg 

Bij de hoofdingang aan de Museumweg staan veel ouders en jonge kinderen als de school 

start en eindigt. Echter zijn er ook veel geparkeerde auto’s en zijn er veel fietsers. De jongste 

kinderen zijn zich niet van alle gevaren bewust. Mocht u op een ouder kind wachten, dan 

mogen de jongste kinderen ook binnen de hekken wachten om de veiligheid de vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 
Bianca en Cindy, voor hun 
jarenlange inzet voor onze 

school in de 
Medezeggenschapsraad! 

Toppers van de 
week:  

Bianca en 
Cindy 


