
 

18 april 2018 
 

AGENDA 
 

17 t/m 19 april  Groep 8 Cito-eindtoets 

18 april Schoolvoetbaltoernooi jongens op LSVV terrein 

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 ‘Social Media’: alle ouders/verzorgers zijn 

welkom! 

16 mei  De kleuterjuffen vieren hun verjaardag 

17 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7 

18 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

18 mei    Plusgroep 

21 mei    Tweede Pinksterdag, vrij  

22 mei    Groep 8 gastles Brijderstichting  

25 mei    Leerlingenraadvergadering 

25 mei    Plusgroep  

28 mei    Informatieavond voor ouders groep 8 door Brijderstichting, 

 politie en jeugdwerk (informatie volgt) 

30 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

31 mei    Finaledag Energy Chalenges, groep 6 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag het Schoolvoetbaltoernooi voor de meisjes is geweest 

 De twee teams van de van Arkel het heel goed hebben gedaan 

 Team twee maar liefst twee keer won en héél sportief speelde!  

 Team 1 wist door te komen tot de halve finale en mooi vierde is geworden! 

 We heel trots op jullie zijn!! Coaches van beide teams: hartelijk bedankt voor jullie inzet!! 

 Groep 1 en 2  vrijdag jl. naar de kinderboerderij op excursie waren  

 Daar heel veel schattige jonge dieren waren te zien 

 Er veel is geaaid en geknuffeld 

 Groep 8 gisteren aan de Cito-eindtoets is begonnen 

 De eerste dag goed is verlopen 

 De zaakvakken helaas niet digitaal konden worden afgenomen 

 Potlood en gum tóch nog gebruikt moesten worden 

 De leerlingen het klaslokaal gezellig hebben versierd 

 De eindtoets zo ook weer een beetje een feestje is! 

 A.s. vrijdag de Koningsspelen plaatsvinden 
 U hierover meer kunt lezen in deze nieuwsbrief 
 Vanmiddag het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens plaatsvindt 
 Dit gebeurt op de velden van LSVV 
 We het leuk vinden als veel ouders, verzorgers en kinderen komen aanmoedigen!! 
 

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


KINDERPRAAT 
- Er steekt een stukje snaar van de gitaar van juf Margriet uit. Leerling: “Wat is dat voor een 

navelstrengetje?” 

- Juf Inge zet een kast voor boeken in elkaar. Leerling: “Maar juf, u bent toch geen 

werkman?” 

- Juf Nel vraagt wat de kinderen zoal in een moestuin zouden willen hebben. Leerling: “Een 

jacuzzi!” 

- Kleuter: “Mijn oma heeft een nieuwe verandi in de tuin”. 

- Kleuter: “Dit heb ik voor mijn verjaardag gekregen!”. Andere leerling: “Kan toch niet, je 

was pas jaren geleden jarig!” 

- Kleuter: “juf Helene woont in hetzelfde land als ik!”. Andere kleuter: “Ja, dat weet ik, want 

ik heb bij haar gelampiond!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 april Timon, groep 1 

20 april Laura, groep 5 

22 april Fenna, groep 1 

23 april Rosalie, groep 6 

24 april Maartje, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Extra kleutergroep: 

Zoals we al eerder meldden, zal na de meivakantie een derde kleutergroep starten. 

Gistermiddag zijn de leerkrachten van de groepen1/2 A en -B al druk bezig geweest met de 

indeling van de leerlingen over de groepen. De vacatures zijn ook zo goed als ingevuld - hier 

zijn we heel blij mee! 

Zodra het allemaal officieel is, wordt u ook ingelicht. 

- Arkelterras 

Om alvast te noteren: op donderdag 21 juni zal het jaarlijkse Arkelterras plaatsvinden. Het 

Arkelterras is een soort van restaurant, dat ieder jaar tijdens de wandelvierdaagse van 

Alkmaar door de groep 8 leerlingen wordt verzorgd en gerund. We vragen ouders/verzorgers 

soep en/of taart/cake e.d. te maken, wat we kunnen verkopen. 

Het is altijd een geweldig festijn!! U kunt dus al beginnen met het bedenken van een lekker 

recept voor een heerlijke soep of een hartige taart! 

 

KONINGSSPELEN 
 

A.s. vrijdag, 20 april, is het de dag van de Koningsspelen. Dit wordt een leuke, sportieve en 

gezellige dag! 

We vinden het leuk als de kinderen zoveel mogelijk in het oranje gekleed komen. Voor de 

sponsorloop is het natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen warm gekleed gaan als het koud 

is. 

In de ochtend beginnen we met een ontbijt, gesponsord door de Jumbo. De kinderen hoeven 

dus niets mee te nemen, tenzij ze een voedselallergie hebben, zoals een glutenallergie. We 

willen u vragen om uw kind(eren) hun eigen bord, beker en bestek mee te geven. 

 



Om half tien kijken we met elkaar in de zaal naar de officiële opening van de Koningsspelen 

2018, door de koning en koningin, gevolgd door de warming up met het lied ‘Fitlala’, van 

Kinderen voor Kinderen. Om 10.30 uur moet iedereen gaan klaarstaan op het kleuterplein 

voor vertrek naar het veldje bij de Schoener/Mayersloot, voor de sponsorloop. 

 

Bij het veldje starten we, onder leiding van team ‘Help Stijn naar z’n dolfijn, stichting 

syndroom van de Lach’, met de sponsorloop!! We vinden het heel leuk als u de kinderen komt 

aanmoedigen!! Dit zal rond 10.45 uur zijn. 

 

Na de eerste ronde gaat groep 1-4 wandelen vanaf het veldje en de groepen 5 t/m 8 rondjes 

lopen. Er wordt maximaal een half uur gelopen. ’s Middags heeft de bovenbouw gewoon les. 

Nog even alles op een rijtje: 

- leerlingen mogen verkleed (oranje) op school komen 

- leerlingen dragen makkelijk zittende/sportieve kleding 

- er wordt samen ontbeten, kinderen nemen hun eigen bord, beker, bestek mee (voorzien 

van naam) 

- 9.30 uur: gezamenlijke start van de Koningsspelen in de zaal 

- 10.30 uur: vertrek naar het veldje aan de Schoener 

- 10.45 uur: warming up en start van de sponsorloop 

- 10.50/10.55 uur: na de eerste ronde vertrekken de groepen 1 t/m 4 voor de 

wandeltocht 

- rond 11.30 uur worden de groepen weer op school verwacht 

- om 12.15 uur zijn de groepen 1 t/m 4 uit 

 

Voor de sponsorloop zoeken we nog hulp: 

 Een aantal ouders die ons wil helpen de wandeltocht van de leerlingen groep 1 

t/m 4 te begeleiden. Opgave bij de directie/juf Renate 

 Een aantal ouders die op vrijdagmiddag 20 april op school wil helpen om de 

machtigingsformulieren in te tikken op de website van Syndroom van de lach. 

Vele handen maken licht werk en we zorgen dat de chromebooks, koffie en 

thee klaarstaan!!! Opgave bij de directie/Joke Bak. 

 

 

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 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?  

 

Vorige week woensdag hebben alle leerlingen een inschrijfformulier meegekregen, 

waarmee ze langs familie, buren, kennissen en vrienden kunnen gaan om hen te 

vragen om ze te sponsoren op 20 april, tijdens de Koningsspelen.  

Is je formulier vol, dan kun je een extra formulier ophalen bij de directie. 

 

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 ! 

 

https://www.facebook.com/Stijnbak3  

Curaçao Dolphin Therapy Centre. https://youtu.be/oRbnms6u214.  

Stichting Syndroom van de Lach: www.syndroomvandelach.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Stijnbak3
https://youtu.be/oRbnms6u214
http://www.syndroomvandelach.nl/


 

OPTOCHTKAR KONINGSDAG - GROEP 1 T/M 4 

Beste ouders & verzorgers! 
 

De borden voor de optochtkar zijn prachtig geworden!   

De laatste acties voor de optochtkar zijn nu in de planning en hiervoor zijn we nog      

op zoek naar 2 paar sterke armen voor zowel de op- als afbouw! 

         

 Opbouw van de kar op donderdagavond 26 april, 18.45 -21.00 uur. Het werk 

voor de sterke armen duurt meestal maar een uurtje. 

 Afbreken van de kar op vrijdag 27 april, direct na de optocht (om ca. 12.30 

uur)  

(locatie: in schuur familie Mosch, Dijk 35)     

           

Wilt u meehelpen bij één of meer van deze activiteiten?  

Mail dan naar koningsdagcommissiejdvanarkel@outlook.com of reageer op Social 

Schools  -> agenda bij de desbetreffende data. Alvast dank voor uw hulp!  

   

 

We hopen natuurlijk dat er veel kinderen van groep 1 tot en met 4 meegaan op de 

kar, voor en door hen is immers de optochtkar gemaakt! Dus…. 

Schrijf je deze week in op inschrijflijsten bij je klas! 

Zo weten we op wie we kunnen rekenen. Er gaan meerdere begeleidende ouders / 

leerkrachten mee op de kar! 

Vergeet niet om een leuke verkleedoutfit aan te doen en kleed je bij koud(er) weer warm genoeg aan! 

 

Namens de koningsdagcommissie. 

 

       
 

 

 



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 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Zwarte rok 

- Roze nagellak  

 

 

 


