
 

6 juni 2018 
 

AGENDA 
 

  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 

20 juni    Sportdag groep 3 en 4  

21 juni    Arkelterras tijdens AlkmaarsePlus4daagse 

22 juni    Plusgroep 

27 juni    Schoolreisje groep 3 en 4  (gewijzigde datum volgt!)  

  6 juli    Leerlingenraadvergadering 

  6 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

10 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

16 juli    Leerkrachten groep 3 en 4 vieren verjaardag 

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….. 
 

 Vorige week donderdag de Finaledag van de Energy Challenges was 

 Deze plaatsvond in Heiloo 
 De kinderen van het Energy Challenge team het geweldig hebben gedaan! 

 Zij een prachtig gesigneerd boek van Jan Terlouw hebben ontvangen 
 Er een prachtige foto in het NHD stond van Sifra en Amy met Jan Terlouw 
 We juf Rianne willen bedanken voor haar enthousiaste begeleiding  
 Gisteren de eerste loopdag was van de avondvierdaagse 

 Een record aantal leerlingen van onze school meeloopt 
 Dit natuurlijk héél gezellig is! 
 Deze week ook de toetsweken zijn gestart 

 Dat de toetsen i.v.m. de avondvierdaagse deze week minimaal worden afgenomen 
 De toetsperiode daarom doorloopt naar volgende week 
 Thijs de Jong één van de prijswinnaars is van de enquête van het Clusius College 
 Hij een excursie naar Landgoed Hoenderdael in Anna Paulowna heeft gewonnen 
 Wij hem natuurlijk feliciteren hiermee! 

 Groep 1-2 vorige week met voetballen had gewonnen van groep 5! 
 We dat team maar gaan opgeven voor het schoolvoetbaltoernooi! 

 
  

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


KINDERPRAAT 
 

- Kleuter tegen juf over een liedje: “Toen ik jong was, zong mijn moeder dit voor mij” 

- Kleuter: “Juf, morgen ben je jarig, dus dan mag je hulpje zijn. Maar wie is dan de juf?” 

- Bij de kleuters bekijken ze foto’s van de juf als kind. Kleuter: “Vroeger hadden ze wel 

mooie kleren, maar de wereld zag er erg saai uit.”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort twee jarigen: 

8 juni Jeppe, groep 5 

12 juni Emily, groep 5 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- 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!  

- Zwangerschapsverlof juf Rianne en juf Inge 

Het is u vast niet ontgaan en het heeft ook al in de nieuwsbrief gestaan, maar juf Rianne en 

juf Inge zijn beide in blijde verwachting! 

Juf Rianne is iets eerder uitgerekend en zal vanaf 2 juli met verlof gaan: haar laatste 

werkdag voor de zomervakantie is dus vrijdag 29 juni. Omdat juf Jet al geslaagd is en dan 

haar diploma heeft, zal zij de laatste weken in ‘haar’ groep lesgeven en juf Rianne 

vervangen. 

Juf Inge hoopt tot de laatste dag voor de zomervakantie te blijven werken. 

Afhankelijk van de dag van de bevalling zullen beiden rond de kerstvakantie terug op 

school komen. 

- Evaluatie continurooster 

Dit jaar hebben we voor het eerst met een continurooster gedraaid. Het was voor iedereen 

even wennen: het gezamenlijk eten (wat heel gezellig is!), de kortere pauze voor de 

leerkrachten, de ‘kortere lesmiddag’ voor de leerlingen, niet je lunchpakketje vergeten, op 

tijd naar buiten om te spelen e.d. 

Maar al met al hebben we nu het ritme te pakken en zijn de leerkrachten en de leerlingen 

eraan gewend! De feedback van ouders en leerlingen is van bijna iedereen positief en we 

zijn daarom blij dat we het continurooster hebben ingesteld.   

-   Tosti-ijzers: in de leerlingenraad werd door een aantal leerlingen gevraagd of er een tosti- 

     ijzer in de klas mag voor bij de lunch. Daarom krijgen de groepen 5 t/m 8 vanaf deze week  

     een tosti-ijzer in de klas, zodat zij hun eigen-meegebrachte-broodje-kaas hierin kunnen  

     doen! Voor de andere groepen is er een tosti-ijzer in de teamkamer, zodat de leerkracht 

     deze begeleid kan inzetten naar eigen inzicht. 

 

 

 

 

 



 
Avond  4-Daagse. 

Gisteravond was de eerste avond van de Avond 4 Daagse. Wat hadden we heerlijk weer en wat 

liepen de kinderen goed.  

Vanavond (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. De reden dat we met de 5 km ook om 18:00 vertrekken is omdat we dan voor 

iedereen uitlopen en we dus ook eerder terug zijn. Dat is met name voor de allerkleinste fijn, zodat 

ze toch niet al te laat naar bed gaan.  

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.  

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 meldt zich aan bij Francien van Breugel  (moeder van Fiene) 

Groep 4 meldt zich aan bij Melissa van Wijngaarden  (moeder van Daniël) 

Groep 5 meldt zich aan bij Renate Korver (moeder van Stijn) 

Groep 6 meldt zich aan bij Pauline ten Bruggencate (moeder van Rosalie) 

Groep 7 meldt 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

 

Huissleutel met Ajax-sleutelhanger 
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