
  

  
 

5 juni 2019 
 

AGENDA 
 

  4 t/m 7 juni    Avond4daagse 

  5 juni    Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 juni    Cultuur Primair groep 5 

10 juni    Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij  

11 juni    Start toetsweken 

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….. 
 

 Vorige week woensdag de groepen 3 en 4 sportdag hadden 

 Dit mede werd georganiseerd met de buitenspeelbus van NME 

 Wij het heel fijn vinden dat we zo vaak gebruik mogen maken van de activiteiten van 

NME! 

 We namelijk al de energiebus, de buitenspeelbus en de foodtruck in het programma hadden 

en in de planning hebben 

 Vorige week woensdag ook de eindpresentatie was van ‘Oorlog in mijn buurt’ 

 Dit werkelijk een hele mooie en intense presentatie was met dierbare momenten 

 Groep 8 gisteren een masterclass van Carlo Boszhard heeft gehad 

 We het natuurlijk super vonden dat hij dit wilde doen 

 Het voor de leerlingen van groep 8 hard werken was 

 Maar er al mooi en leuk toneelspel te zien is van de eindmusical! 

 We nog niet teveel gaan verklappen natuurlijk! 

 Gisteren ook de Avond4daagse is gestart 

 Alle wandelaars gelukkig zonder noodweer hebben kunnen lopen 

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


 De leden van de KCR (Kindcentrumraad) echter wel doornat thuiskwamen ;-) 

 Vandaag techniekochtend is voor de groepen 3 en 4 

 We het heel fijn vinden dat er weer zoveel (groot)ouders zijn om te helpen! 

 Het mede daardoor weer een groot succes is te noemen! 

 Volgende week dinsdag de laatste toetsweken van het leerlingvolgsysteem van dit 

schooljaar starten   

 We het fijn vinden als er zo min mogelijk in de ochtenden (tijdens de toetsen) afspraken bij 

tandartsen e.d. zijn 

 We iedereen alvast goede Pinksterdagen toewensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 4 loopt achter juf Jet: “Juf, ik ging je achtervolgen achter je!”  

- Juf Rianne kijkt naar buiten door het raampje in de auto en ziet een graafmachine. Juf zegt 

tegen haar zoontje: ‘ Kijk Luuk, een graafmachine!’ Zegt haar zoontje: ‘Dat zie ik niet. Het 

raampje zit ervoor.’ 

- Tijdens de BSO zegt de juf tegen de kinderen dat ze niet onder het net van de zandbak 

mogen spelen. Leerling: ‘Maar we spelen cheetaatje!’ Juf benadrukt nogmaals dat het 

helaas écht niet mag. Als juf daarna wegloopt bij de zandbak zegt een jongetje: ‘Als ik 

later juf ben mag het wel!’  

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 juni Sanne, groep 5 

8 juni Jeppe, groep 6 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

OPROEP herhaling 
 

De bibliotheekcommissie zoekt voor volgend jaar twee nieuwe medewerkers. Bent u toe aan 

een nieuwe toevoeging op uw CV? Altijd al vrijwilligerswerk op school willen doen? Grijp 

dan nu uw kans en geef u op bij de directie! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 

 
- Oude mobieltjes stichting de Opkikker 

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!  

 

EVEN VOORSTELLEN: EEN NIEUW MR-LID! 
 

Één ouder heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature voor de oudergeleding van de MR. 

Hiermee is Vanessa Terpstra, moeder van Micha (groep 4) en Evi (groep 2) automatisch 



gekozen als MR-lid. We zijn heel blij dat je deze taak op je wilt nemen, Vanessa! Alvast 

bedankt voor je inzet! 

Hieronder stelt Vanessa zich voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

    

VERLOREN: 
 

Wie o wie heeft het vriendenboekje van Lev uit groep1/2 A gezien? Hij heeft het aan een 

leerling meegegeven, maar weet niet meer aan wie…… Het is een Paw patrol-

vriendenboekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

Lilian Huibers  

Voor het doneren van prachtig playmobile-

speelgoed voor de kleutergroepen!  
Helden van de 

week: 

Daan, Nick en 

Maurits 

 

 

HELDEN VAN DE WEEK ZIJN: 

Daan, Nick en Maurits.  

Omdat zij tijdens buitenspelen per ongeluk 

een fietslampje stukmaakten maar keurig 

netjes een briefje op de fiets achterlieten met 

hun namen en excuses erop! Super eerlijk van 

jullie! 

 


