
  

  
 

12 juni 2019 
 

AGENDA 
19 juni    Voorleesoptocht voor peuters/kleuters 

20 juni    Arkelterras 

20 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

21 juni    Leerlingenraadvergadering 

21 juni    Groep 6 Jump-clinic  

25 juni    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

26 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  3 juli    Meesters- en juffendag 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

10 juli    Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 Woensdag 5 juni de groepen 3 en 4 techniekochtend hadden 

 We weer veel hulp hadden van ouders, grootouders en andere betrokkenen 

 We het echt super vinden als er zoveel mensen komen helpen! 

 Groep 5 diezelfde dag de laatste groep was die heeft gekleid 

 Er prachtige kunstwerken zijn gemaakt 

 De kunstwerken ook heus zijn gebakken in een echte klei-oven 

 Vorige week veel kinderen hebben meegedaan aan de avondvierdaagse 

 Helaas de laatste avond moest worden afgelast 

 Het wel een verstandig besluit was, gezien het weer 

 Het Luilakfeest zaterdag goed is verlopen 

 We het fijn vinden dat er geen vernielingen zijn geweest! 

 Deze week de toetsweken zijn begonnen 

 We u willen vragen om zoveel mogelijk afspraken als tandarts buiten schooltijd te plannen 

 We alle leerlingen veel succes wensen! 

 De toetsen onderdeel uitmaken van het leerlingvolgsysteem 

 We hiermee een nog beter aanbod willen geven  

 We het ook zien als bevestiging van wat we in de klas waarnemen 

 We nog veeeeel meer aanmeldingen voor baksels en soep nodig hebben voor het 

Arkelterras! 

 We dan ook hopen veel ingevulde formulieren binnen te krijgen deze week! 

 De werkgroep schoolplein héél hard aan het werk is 

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


 U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

 We ongelofelijk blij zijn met zo’n geweldige groep enthousiaste, betrokken ouders!!! 

 

KINDERPRAAT 
Een leerling vindt buiten een bal bij de BSO. Roept naar een andere leerling: ‘yes, ik heb een 

bal gevonden! En die mag ik houden!’ Andere leerling: ‘van wie mag je die houden dan?’ 

Leerling: ‘Van mijzelf!’ 

 

JARIGEN!! 
Binnenkort zijn jarig: 

12 juni Daniël, peutergroep 

12 juni Emily, groep 6 

13 juni Seger, groep 8 

14 juni Esmee, groep 1 

14 juni Jan Pieter, groep 7 

15 juni Tijn, peutergroep 

15 juni Naomi, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Oude mobieltjes stichting de Opkikker (herhaalde oproep) 

Ensa uit groep 5 is ambassadeur voor Stichting de Opkikker. Vanuit deze functie heeft 

Ensa een mooie actie gestart om zo geld op te halen voor deze prachtige stichting, namelijk 

het inzamelen van oude mobieltjes. In de hal bij de hoofdingang vindt u een doos met een 

poster erboven. In de doos kunt u uw oude mobieltjes doneren. 

Ensa, een hele mooie actie!  

 

-    Oude landkaarten en wandplaten 

     In de hal bij de hoofdingang  

     kunt u oude landkaarten en  

     wandplaten vinden die te koop   

     zijn. In de digitale onderwijs- 

     wereld worden deze niet meer  

    gebruikt, maar ze staan nog  

     mooi aan de muur in de  

    woonkamer! Te betalen bij de  

    directie of meester Joost/juf Lydia. 

 

 

 

 

 

 

JUFFEN- EN MEESTERSDAG 
 

Woensdag 3 juli vieren we juffen- en meestersdag. Dit is een dag waarop alle meesters en 

juffen tegelijkertijd hun verjaardag vieren. De kinderen hoeven die dag geen eten/drinken mee 

naar school (voor de kleine pauze).  

Die ochtend starten we met elkaar in de grote zaal, voor een korte start van de dag. Daarna 

gaan de leerlingen naar hun eigen klas. Naast de kringactiviteit mogen de kinderen (alleen of 



in een groepje) een optreden doen voor de juf/meester en klasgenoten. Eén van de optredens 

wordt uitgenodigd om aan het einde van de ochtend (rond half twaalf) voor de hele school op 

te treden: dus van iedere groep volgt er een act. Maar….er zal ook nog een 

verrassingsoptreden zijn!  

Bij goed weer zullen de optredens vanaf half twaalf plaatsvinden op het veld en bent u daarbij 

van harte welkom! 
 

SCHOOLPLEIN 2.0 
 

Zoals u heeft kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven is de schoolpleincommissie druk bezig 

met het maken van een plan van aanpak voor het nieuwe schoolplein. Het huidige schoolplein 

is verouderd en moet gemoderniseerd worden.  

Juist een schoolplein is bij uitstek een plek om samen te spelen, te verzamelen en elkaar en de 

natuur te respecteren. Daarnaast hoopt onze school met een uitdagend schoolplein de 

ontwikkeling van sport, spel & buitenonderwijs te stimuleren en dat alle kinderen met veel 

plezier op het schoolplein kunnen vertoeven!  

Inmiddels hebben wij een eerste opzet voor een plein. Daarin zijn de eisen en kenmerken 

vanuit de Stichting Tabijn meegenomen, de ideeën van de leerlingenraad en de wensen van de 

docenten. Ook hebben verscheidene ouders ideeën geopperd, waarvoor dank! Deze zijn 

zorgvuldig bekeken en, indien passend, meegenomen in het plan van aanpak.  

Vanuit de school zelf zijn al diverse acties voorbijgekomen, waarbij de opbrengsten ten goede 

komen van het schoolplein. Ook is er een Groenbedrijf bereid gevonden om tegen een 

vriendschappelijke vergoeding een ontwerp te maken voor het nieuwe schoolplein. Tevens 

dingen wij op dit moment via een wedstrijd mee naar subsidie vanuit het Hoogheemraadschap 

en zijn er bij verschillende fondsen een aantal aanvragen tot cofinanciering uitgezet. De eerste 

stappen zijn dus gezet! 

Om ook u een kijkje te bieden, organiseren wij na de zomervakantie een informele 

bijeenkomst, waar wij u wat meer kunnen laten zien van het ontwerp van het nieuwe plein. 

Dit concept krijgt vervolgens een plek in de centrale hal, waarmee de verschillende fases in de 

ontwikkeling zullen worden weergegeven.  

Intussen zijn wij echter op zoek naar ouders die vanuit hun beroep of achtergrond wat zouden 

kunnen betekenen in de realisatie van het schoolplein. Dit kan bedrijfsmatig zijn, of letterlijk 

de handen uit de mouwen steken en t.z.t. meehelpen met de sloop- en bouwwerkzaamheden 

van het nieuwe plein.  

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en horen graag of u wat kunt betekenen hierin. 

U kunt zich hiervoor opgeven in het directiekantoor, of uiteraard één van ons aanschieten op 

en rond school. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen van onze school met veel plezier 

weer kunnen spelen op een duurzaam en uitdagend plein!  

 

Hartelijke groet namens de schoolpleincommissie, 

Femmy Vroegop, Kasja Rademakers, Talitha Kuijs, Piet de Geus, Timo Schoon en Annemiek 

den Hartog 

 

 

NIEUWS VAN ONZE CJG-COACH 
 

Beste ouders,  
Zo na het Pinksterweekend gaan we toe naar de laatste weken van het schooljaar. De 

komende weken ben ik weer aanwezig op school. U bent welkom om binnen te lopen, of om 

binnen deze uren een afspraak te maken via de leerkracht, juf Rita, juf Helene of rechtstreeks 

met mij. Mochten deze data voor u niet uitkomen, dan kunt u contact met mij zoeken en dan 

maak ik met u een afspraak voor op een ander moment.  

Ik ben aanwezig op:  



Donderdag 13 juni van 14.00 - 16.00 uur 

Donderdag 20 juni van 13.00 - 15.00 uur  

Dinsdag 25 juni van 13.30 - 15.30 uur  

Donderdag 4 juli van 13.00 - 15.00 uur  

Maandag 8 juli van 13.00 – 15.00 uur  

Met vriendelijke groet,  

Judith Groot  

Jeugd- en Gezinscoach CJG  
06-22856754 | j.groot@gemeentelangedijk.nl   

werkdagen: maandag, donderdag en vrijdag 

 

VOORLEESOPTOCHT   
Geniet uw kind ook altijd van een verhaaltje voor het slapen gaan? Op 19 juni houden we 

weer onze Voorleesoptocht en krijgt uw kind maar liefst 3 verhaaltjes voorgelezen! 

Kinderopvang Langedijk organiseert de Voorleesoptocht in samenwerking met Bibliotheek 

Langedijk voor peuters en kleuters, en lopen ze samen met hun ouder(s) in optocht korte 

afstanden naar 3 verschillende voorleeslocaties.  

Voor wie? 

Alle peuters en kleuters mogen komen, dus ook kinderen die geen opvang bij Kinderopvang 

Langedijk hebben. Het thema van de optocht is ‘zomer’ en de kinderen mogen gekleed in 

pyjama komen.  

Waar en hoe laat? 

De optocht begint om 17:45 uur en duurt ca. een uur. De start- en eindlocatie is in Broek op 

Langedijk bij ons kinderdagverblijf de Tierlantijn: Zandsloot 14. 

Op de locaties lezen onder andere bekende Langedijkers voor, zoals veilingmeester Bianca 

Godschalk (Museum BroekerVeiling) en Helene de Vries (directeur van Arkelschool, 

Kindcentrum Het Mozaïek). 

 

U bent van harte welkom! Neem wel een kussen mee 

waar jullie lekker op kunnen zitten tijdens het 

voorlezen? Tot woensdag 19 juni! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Kinderopvang Langedijk 

NB: Wanneer de optocht door weersomstandigheden 

niet door kan gaan, zullen we dit vermelden op de 

website en Facebookpagina van Kinderopvang Langedijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

  

Held van de week: 

Juf Janny Vader 

 

HELD VAN DE WEEK is: 

JUF JANNY VADER 
Omdat zij op vrijwillige basis iedere week 

met de kleuters komt werken! 


