
  

  
 

14 november 2018 
 

AGENDA 
 

14 en 15 november  Fotograaf in de peutergroep en bij het Mamacafé 

15 november   Schoolschaakkampioenschappen 

16 november   Leerlingenraadvergadering 

16 november Groepen 5 t/m 8 naar de voorstelling in de Vest: “Het Mysterie 

van Alkmaar” 

16 november Start week Mediawijsheid groep 8 

16 november Schoolschaakkampioenschappen 

17 november   Landelijke intocht van Sinterklaas 

23 november   Techniekochtend voor de groepen 5 t/m 8. Groepen 1 t/m 4 vrij  

28 november   De groepen 1 t/m 4 gaan naar het Sinterklaaspakhuis 

  5 december   Sinterklaasviering 

14 december   Leerlingenraadvergadering 

20 december   Kerstviering in school, informatie volgt 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 

  7 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week alle kinderen prachtige lampionnen hebben gemaakt 

 Het geweldig was dat er weer zoveel ouders kwamen helpen 

 De leerlingen daardoor fijn het Sint Maartenfeest konden vieren 

 De kleuters Sint Maarten gingen lopen in de school 

 Zij bij juf Nicole een lekker snoepje kregen 

 Groep 7 in de zaal werd toegezongen door de kleuters 

 Ze daar óók wat lekkers verdienden 

 Groep 3 naar zorgcentrum Horizon is gegaan 

 Zij de ouderen heel mooi hebben toegezongen 

 Groep 8 een gastles heeft gehad van (S)Cool on Wheels 

 De leerlingen goed hebben kunnen ervaren hoe het sporten voor mensen in een rolstoel is 

 We blij zijn dat dit soort gastlessen worden gegeven! 

 Afgelopen vrijdag het Nationaal Schoolontbijt plaatsvond 

 Groep 8 deze mocht nuttigen in het gemeentehuis mét de burgemeester en een wethouder 

 Ze vragen hebben mogen stellen en in de raadzaal zijn geweest 

 Het heel gezellig was! 

 De leerlingen ook nog gedichten en een rap over respect hebben voorgedragen 

 De 10-minutengesprekken zijn gestart 
 Vanaf groep 5 de leerlingen bij de gesprekken aanwezig zijn 
 Zij een grote rol spelen in het gesprek 
 We zo vooral mét de leerling praten in plaats van óver 
 De leerlingen ook kunnen aangeven waar ze hulp bij nodig hebben, hoe en door wie 

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


 We het fijn vinden om zo samen met de ouders het kind te kunnen begeleiden 

 Binnenkort de ‘blaadjes van Respect aan de ‘boom’ van Respect worden gehangen 
 Deze in de hal bij de hoofdingang komt te staan 

 Ons beeld van ‘geloof, hoop en liefde’ bij de ingang is gerenoveerd 
 Het muurtje weer betrouwbaar en rotsvast bij de deur staat 
 Vandaag de schoolfotograaf op de peutergroep en bij het Mamacafé is 
 Alle kinderen op de foto mogen, ook met broertjes en zusjes 
 Ze heel goed hun best doen! 
 We heel benieuwd zijn naar de resultaten! 
 Mylan uit groep 5 zich bij juf Helene verkleedde als ‘robot’  
 U hier een leuke foto van kunt vinden in deze nieuwsbrief! 

 

KINDERPRAAT 
  

- Leerling tegen andere leerling: “Het kriebelt hier. Wil jij even bij mij jeuken?” 

- Peuter gaat tijdens het eten op de bank staan en zegt: “Kijk eens hoe groot ik ben! Bijna  

5 meter!” 

  

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 november Fem, groep 4 

16 november Toby, peutergroep 

20 november Fenna, peutergroep 

20 november Julian, groep 2 

20 november Maud, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Dure decembermaand (herhaalde oproep): 
Voor sommige gezinnen is de decembermaand een extra dure maand en is het moeilijk om 

presentjes voor de kinderen te verzorgen. Zit u in zo’n situatie? In onze bibliotheek op school 

(op de bovenverdieping) staat bij de tafel een doos met leesboeken die wij vele malen dubbel 

hebben. Het staat u dan vrij om hierin te ‘snuffelen’ en, indien u het kunt gebruiken, hier wat 

uit mee te nemen. 

 

Computerschermen: 
In de hal staan nog twee computerschermen. Deze kunnen voor € 5,- per stuk worden 

meegenomen. Betaling in de directiekamer. 

 

Geronimo Stilton (Ingezonden bericht): 

Auteur Geronimo Stilton bezoekt op zaterdag 24 november de Bruna in Middenwaard, van 

14.00-16.00 uur. 

Het is dezelfde dag dat ook Sinterklaas in Heerhugowaard en Middenwaard wordt binnen 

gehaald. Een groot feest dus! 

Geronimo komt handen schudden, poseren met de kinderen voor de foto, zijn handtekening 

zetten in de nieuwe Stilton en prijzen uitreiken van onze kleurwedstrijd. 

De kleurplaat in Sint-stijl zit in de bijlage en kan ingeleverd worden t/m donderdag 22 

november, bij inlevering ontvangen de kinderen ook de nieuwe Stilton Wakkere Muiskrant. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 bij de burgemeester! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mylan als robot! 


