
  

27 november 2019  
 

AGENDA 
 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij  

  6 december   Eerste half uur speelgoed-/spelmoment 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Eerste schooldag na de Kerstvakantie, jaaropening voor alle   

groepen in de zaal 

20 januari Start toetsweken 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu 

 

WIST U DAT….. 
 

 Onze school al 27 keer heeft meegedaan met de kinderpostzegelactie 

 Dit jaar groep 7 een mooi bedrag heeft binnengehaald 

 U verder in deze Nieuwsbrief kunt lezen hoeveel dat is 

 De oudercommissie de school weer geweldig heeft versierd met allerlei sint- en 

pietversiering 

 Dit altijd vol enthousiasme en met plezier wordt gedaan 

 We zelfs met deze versiering de facebookpagina van een andere organisatie haalden 

 We trots zijn op deze fijne, betrokken ouders! 

 We gelijk willen vragen of er ouders zijn die willen helpen met de versiering-transitie 

 Op 6 december de ‘sint-eruit-en-kerst-erin-versiering-actie’ wordt gehouden 

 Dit natuurlijk een megaklus wordt 

 Maar ook een beregezellige klus! 

 U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief 

 De groepen 1 t/m 4 vandaag een bezoek brengen aan het pietenpakhuis bij onze buren 

 We hen allen heel veel plezier wensen! 

 Vandaag de actie: bag-2-school start 

 U daar meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

 De kinderen vandaag ook een zakje ontvangen voor deze actie 

 We willen vragen of u goed leest wat er wel en niet in mag 

 De opbrengst van deze actie naar ons nieuwe schoolplein gaat! 

 

 

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


 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij het bespreken van het fruit vraagt een leerling van groep 6: “Juf, wat is grapfruit?” 

- Ook meloen is niet echt een gangbaar fruit: “Juf, weet u al wat voor soort balloen we 

krijgen?” 

- Een kleuter zegt tegen juf Annemarie: “Ik vind jou heel leuk!”. Kijkt haar nog eens goed 

aan: “Maar je bent wel oud hè? Dan ga je wel al snel dood!” 

- Een leerling in groep 4: ‘Juf, ik weet hoe alle computers uit moeten! Je knopt gewoon op 

het drukje!’ 

-  Een leerling zingt heerlijk mee met het sinterklaasliedje: O, kom er eens kijken.  

“…….twee kaatsenballen in een net   

  Een letter van kroket…” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort is jarig: 

30 november Maarten, groep 6 

Maarten, een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- 6 december 

Op 6 december hebben we het eerste half uur het halfuurtje speelgoed-/spelmoment: dit 

hebben we in het leven geroepen omdat kinderen heel graag na pakjesavond willen laten 

zien wat ze hebben gekregen. Het speelgoed-/spelmoment houdt dus in dat de kinderen een 

stuk speelgoed mee mogen nemen dat zij van de sint hebben ontvangen, om mee te spelen 

en te laten zien. Het is niet de bedoeling dat er dure, kwetsbare artikelen worden mee-

genomen, omdat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als er iets stuk of weg is en 

we niet willen dat kinderen geconfronteerd worden met de waardeverschillen in cadeaus. 

 

-‘Sint-eruit-en-kerst-erin-versiering-actie’ 

Het lijkt nog ver weg, zo midden in de Sinterklaastijd, maar na 5 december staat Kerst   

alweer voor de deur. 

We toveren de school met z'n allen om in een gezellige kerstsfeer en kunnen uw hulp 

daarbij heel goed gebruiken. 

Dit doen we op vrijdag 6 december om 8.30 uur, start in de grote zaal.  

Voor koffie/chocolademelk en kerstkransjes wordt gezorgd! 

Noteert u ook alvast vrijdag 20 december om 8.30 uur in uw 

agenda: dan worden de kerstspullen weer opgeruimd en vele 

handen ............. 

Aanmelden kan via de mail carolineverruijt@hotmail.com   

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

- Bag2School 

Vandaag start onze actie: Bag2School. Wat houdt deze actie in?  
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. 

Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie 

manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. In Nederland gaat er in totaal 

mailto:carolineverruijt@hotmail.com


ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo 

ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu 

bij het restafval terecht komt, gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel 

erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2School biedt een mooie 

oplossing. 

Vanaf vandaag kunnen er op ons kindcentrum plastic zakken met kleding worden 

ingeleverd, onder de trap bij de hoofdingang. Vanmorgen ontvangen de leerlingen allemaal 

een plastic zak van Bag2School, met informatie over de actie. 

Deze zakken, en andere zakken met kleding, kunnen tot dinsdag 17 december worden 

ingeleverd. 

 

 Wat mag er wél in de zakken? 

Schone kleding (zowel baby-, kinder- als volwassen kleding) 

Schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape) 

Lakens en dekens 

Gordijnen 

Handdoeken 

Knuffelbeesten  

Handtassen, riemen en ceinturen 

 

 Wat mag er níet in de zakken? 

Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding 

Enkele schoenen 

Afgeknipt materiaal, lappen 

Matten, tapijten, matrassen, kussens 

Dekbedden, slaapzakken  

Snuisterijen, bedrijfskleding,  

Speelgoed  

 

Zakken alstublieft dichtgeknoopt inleveren. 

Voor meer info, zie www.bag2school.nl  

 

- Kerstkaarten voor ouderen: 

De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de mensen die hen 

dierbaar zijn. Een moment om iemand te verrassen met iets persoonlijks: een periode 

van warmte en gezelligheid. Maar voor sommige ouderen in Nederland is het juist een 

periode waarin zij de eenzaamheid meer ervaren dan normaal. Het Nationaal 

Ouderenfonds wil daarom dat zoveel mogelijk ouderen een kerstkaart ontvangen. 

Vorig haar ontvingen 260.00 ouderen een kaart geschreven 

door basisschoolleerlingen. Dit jaar zullen onze 

onderwijsgroepen meedoen aan deze actie: vanaf vandaag 

willen we vragen of alle leerlingen een kerstkaart mee willen 

nemen met een mooie tekening/tekst erop voor een oudere. 

Deze kaarten worden dan gezamenlijk naar het 

Ouderenfonds gestuurd. Inleveren kan tot dinsdag 10 

december in de witte verzamelbus in de hal bij de 

hoofdingang. 

We hopen dat er veel kaarten worden verzameld!! 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

http://www.bag2school.nl/


 

 

- Fietsen in het weekend op het plein gevonden 

    Afgelopen weekend zijn er, zoals bleek op maandagochtend, 3 fietsen achtergelaten in de 

fietsenrekken. Helaas zijn deze fietsen gebruikt door baldadige (jonge)lui en hebben de 

fietsen daardoor beschadigingen opgelopen. Zonde! 

     Denkt u eraan om geen fietsen op school te laten staan? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toppers van de week zijn: 
De leerlingen van groep 7.  

Zij hebben met de Kinderpostzegelactie een 
bedrag van maar liefst € 3.648,00 

opgehaald!  
 
 
 

Toppers van de week: 
De leerlingen van  

groep 7 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia1.kleinezebra.com%2F62325-thickbox_default%2Ffeestelijke-sinterklaas-slinger.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kleinezebra.com%2Ffeestelijke-sinterklaas-slinger-14737.html&docid=nyqkkGML5om_OM&tbnid=WND4KQJSkIEzKM%3A&vet=10ahUKEwj0kq-xgIrmAhVVysQBHan6AyYQMwiYASgsMCw..i&w=800&h=800&bih=911&biw=1920&q=welkom%20sinterklaas&ved=0ahUKEwj0kq-xgIrmAhVVysQBHan6AyYQMwiYASgsMCw&iact=mrc&uact=8

