
  

 
 

4 november 2020 
 

AGENDA 
 

  3 t/m 5 november  Oudergesprekken groep 8 

  4 november   Techniekochtend groep 3 en 4 

  5 november   Start Mediamasters groep 8 

  6 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Start Week van Respect 

10 november   Lampionnenmaakochtend 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  4 december   Sinterklaasviering 

11 december   Groep 8 voorlichting vuurwerk Haltewerk 

15 december   Voorstelling theater Stuiter 

17 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

17 december   Kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur 

18 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij, start kerstvakantie 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

  4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag de nieuwe speeltoestellen worden geplaatst!! 

• We er helemaal zenuwachtig van zijn geworden 

• De kinderen nog even moeten wachten met erop spelen tot alles veilig is 

• Er nog houtsnippers en rubberen tegels moeten worden gelegd 

• De kinderen niet kunnen wachten tot het zover is! 

• De juffen en meesters natuurlijk ook niet! 

• Vandaag ook de techniekochtend van de groepen 3 en 4 plaatsvindt 

• Dit anders dan anders is door corona 

• Maar het vast ook heel leuk en leerzaam wordt! 

• Deze week groep 8 al is gestart met de tien-minutengesprekken  

• Zij iets eerder starten i.v.m. de uitslagen van de Cito-entreetoets 

• Morgen groep 8 start met de Mediamasters  

• Vrijdag het Nationaal Schoolontbijt plaatsvindt 

• U hier meer over leest in deze Nieuwsbrief! 

• We ons bewust zijn van het advies rondom Sint Maarten 

• We wel een lampion maken met de kinderen 

• Dit namelijk sowieso leuk is om te doen! 

• We binnen school Sint Maarten zullen vieren 

• De kinderen hier al iets lekkers zullen krijgen en een liedje kunnen zingen! 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter krijgt gel in zijn haar. “Zo ben je weer mooi voor school”, zegt zijn moeder. 

“Ja” is zijn reactie, “mooi voor de meisjes!” 

- Een leerling van groep 3 heeft nieuwe schoenen, maar hij kan ze nog niet aan. Zijn teen 

doet namelijk zeer en is dik, want hij is ‘aangereden door een lantaarnpaal’! 

- Een kleuter komt het schoolplein oplopen waar de graafwerkzaamheden bezig zijn. Zegt de 

kleuter tegen zijn moeder: “Kijk mama, ze zijn bijna klaar met begraven!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 november Lars, groep 8 

9 november Sanne, peutergroep 

10 november Jason, groep 6 

10 november Silver, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Stach in de peutergroep 

Filou in de peutergroep 

Aya in de peutergroep 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Ingekomen bericht van Bibliotheekservice Passend Lezen: 

Met Passend Lezen kunnen Bibliotheekleden met een leesbeperking via streaming op de 

computer gesproken boeken uit de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen 

beluisteren. Een lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen tot 18 jaar die een 

leesbeperking hebben. Leerlingen met leesproblemen kunnen hier gebruik van maken. Bij 

inschrijving is de toestemming van ouders nodig. Inschrijven kan eenvoudig via: superboek.nl 

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
 

Vrijdag a.s. doen we in de onderwijsgroepen mee met het Nationaal Schoolontbijt. Die  

ochtend moeten alle kinderen van de onderwijsgroepen een bord, een beker en bestek 

meenemen (liefst voorzien van naam), in een plastic tasje. In de klas gaan we gezellig met 

elkaar een gezond ontbijt nuttigen! 

De dag starten met een gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met 

een ontbijt geeft je vijf voordelen.  

Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te onthouden: 

- ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE 

Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden 

we heel gewoon. Maar zelf haasten we ons soms zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam 

echt een ontbijtje nodig heeft om met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 

's nachts zonder eten heeft moeten doen. Jouw ontbijt geeft je in de ochtend meteen de energie 

die je nodig hebt om te leren, te werken, te sporten en te spelen! 



- ONTBIJTEN LEVERT VOEDINGSSTOFFEN 

Ontbijten geeft je ook belangrijke voedingsstoffen. Een ontbijtje levert de vezels, vitamines 

en mineralen waar je lijf om vraagt. Als je daar de dag niet mee begint, haal je die achterstand 

maar moeilijk in. Onderzoekers hebben ontbijters en niet-ontbijters met elkaar vergeleken: 

mensen die niet ontbijten krijgen over de hele dag minder voedingsstoffen binnen dan 

ontbijters. Doe je lijf dus een plezier met een ontbijt! 

- ONTBIJTEN HELPT JE STOELGANG 

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht slapen, waarin je natuurlijk niets eet of 

drinkt. Dan is het nodig je darmen aan de gang te krijgen. Jouw ontbijt zet ’s ochtends meteen 

je darmen aan het werk en dat helpt een goede stoelgang. Dat betekent dat je makkelijk kunt 

poepen en minder snel last krijgt van buikpijn. Vooral een ontbijt met veel vezels is goed voor 

je darmen. Die haal je uit volkorenbrood, muesli, groente en fruit. 

- ONTBIJTEN HOUDT JE GEZOND 

Als je de dag niet begint met een ontbijt, krijg je al snel de verleiding om naar tussendoortjes 

te grijpen. Meestal zijn dat minder gezonde tussendoortjes waar veel suiker, ongezond vet of 

energie in zit. Dat is niet goed voor je lijf. Met een gezond ontbijt heb je vaak langer een vol 

gevoel en minder zin om van die ongezonde tussendoortjes te eten. Het is dus slim om de dag 

met een gezond ontbijt te beginnen. Het liefst een ontbijt vol vezels, dus kies lekker voor 

volkoren, groente en fruit. 

- ONTBIJTEN IS LEKKER EN GEZELLIG 

Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna vergeten: 

ontbijten is superlekker en heel gezellig! Wat is een betere start van de dag dan samen aan 

tafel genieten van vers brood, beleg, yoghurt, groente, fruit, thee…? Met je ouders, broertjes 

of zusjes heerlijk smullen en ondertussen samen mooie plannen voor weer een nieuwe dag 

bespreken. Begin de dag dus voortaan goed met een gezond ontbijt! 

SAMEN STERK VOOR EEN GEZONDE START 

 

WEEK VAN RESPECT 
 

Volgende week hebben we de ‘Week van Respect’, deze vieren we inmiddels al jaren. 

Vroeger werd de Dag van het Respect nog op de donderdag in de tweede week van november 

gevierd. Inmiddels bestaat de Dag echter niet meer: deze is veranderd naar de Week van het 

Respect. Die vindt plaats van 9 t/m 13 november. 

We hebben goede en leuke lesactiviteiten op het programma staan, zoals:  

- Ondertekening van de schoolgedragsregels door alle kinderen  

- Complimentendag  

- Aanleren van het lied: Respect voor iedereen  

- Lessen over de Rechten van het kind  

- I have a dream… 

- Verschil tussen plagen en pesten 

En nog veel meer!  

We houden u ook via Social Schools op de hoogte. We wensen iedereen alvast een hele fijne 

en respectvolle week toe! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

In de school is een klein goudkleurig ringetje gevonden. Op te halen bij de directie. 


