
 

21 februari 2018 
 

AGENDA 
 

22 februari   laatste werkdag juf Kristel 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

  5 maart   Ik eet het beter groep 5 

  6 maart   Onlineklas Verkeer 

  6 maart   Natte gymles groep 7 

  7 maart   Luizencontrole 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Plusgroep 

13 maart   Natte gymles groep 7 

16 maart  Nationale pannenkoekdag, groep 6 bakt voor  

zorgcentrum Horizon 

16 maart  Ik eet het beter groep 6 

16 maart  Activiteitenmiddag groep en 5 t/m 8 

20 maart  Natte gymles groep 7 

20 maart  Afsluiting Project, informatie volgt 

20 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

22 maart Ik eet het beter groepen 7 en 8 

25 maart Start zomertijd 

27 maart  Natte gymles groep 7 

29 maart Paasviering 

29 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij  

31 maart Scholenhandbaltoernooi 

  1 april Eerste Paasdag 

  2 april   Tweede Paasdag 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdagochtend de techniekochtend  in groep 3 en 4 plaatsvond 

 Er heel veel lieve vaders, moeders, opa’s, oma’s kwamen helpen 

 Er veel technische activiteiten waren 

 Iedereen het supergezellig vond 

 Ook de bloemist die juf Caroline kwam verrassen met een Valentijnsboeket 

 Hij het liefst had willen blijven om te helpen 

 De Plusgroep iets heeft geschreven over de Energy Challenge 

 U hier meer over kunt lezen verderop in deze nieuwsbrief 

 Gisteren ook de open dag plaatsvond 

 We een aantal mogelijk nieuwe ouders/verzorgers de school mochten laten zien 

 We natuurlijk heel trots zijn op onze school! 

 Donderdag de laatste werkdag van juf Kristel is 

 We haar heeel erg gaan missen 

 We het heel fijn vinden dat ze bij ons heeft gewerkt 

 U haar donderdagmiddag na schooltijd de hand kunt schudden 

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


 Wij haar heel veel succes wensen bij haar andere baan! 

 A.s. vrijdag een studiedag voor het hele team is 

 Alle leerlingen dan vrij zijn 

 De meesters en juffen dan goed moeten studeren 

 Het onderwerp (diagnostische) Leerlinggesprekken is 

 Donderdag meester Joost, juf Lydia, juf Rianne en juf Jet hun verjaardag vieren in de klas 

 We hen en hun leerlingen een hele fijne dag wensen! 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

21 februari Daan, groep 8 

23 februari Eloïse, groep 8 

26 februari Tjeerd, groep 7 

28 februari Jonathan, groep 6 

  3 maart Jeroen, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Evi Terpstra in groep 1/2 A. 

We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school!  
 

PLUSGROEP 
 

Wij zijn de kinderen van de Plusgroep en wij doen mee aan de energy challenges. Wij 

noemen ons de energy plussers. Wij willen met de energy challenges een event organiseren 

en bedrijven laten komen, die op de een of andere manier duurzaam bezig zijn. Bijvoorbeeld 

met energie of afval.  

Wij willen bedrijven uitnodigen voor 25 mei. Elk bedrijf krijgt een tafel waarop ze kunnen 

laten zien hoe zij omgaan met de energie en wat ze doen om duurzaam te zijn. Of wat mensen 

thuis kunnen doen om duurzamer te worden.  

Werkt u bij zo'n bedrijf of kent u iemand die bij zo'n bedrijf werkt en bij ons op het event wil 

komen staan? Geef u dan op bij juf Helene, juf Nicole of juf Rianne .           

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Afscheid: 

Helaas gaan Milan (gr. 6) en Alissa (gr. 4) van Etten verhuizen. Aankomend weekend 

vertrekken zij naar Friesland, samen met hun ouders en huisdieren. 

We wensen jullie veel geluk in jullie nieuwe woonplaats en heel veel plezier op jullie 

nieuwe school, Milan en Alissa! 

- Door dit vertrek komt is een vacature van zwemcoach voor ons schoolzwemteam: onze 

school levert de laatste jaren hele goede zwemteams bij de schoolzwemwedstrijden. De 

laatste jaren zijn de teams altijd doorgegaan naar de Provinciale wedstrijden en vervolgens 

naar de landelijke wedstrijden. Een mooie vacature dus! Heeft u interesse? Geeft u zich 

dan op bij juf Caroline, juf Lineke of de directie. 

 

- Invulling groep 3 en 4: 

Zoals al eerder gemeld, zal juf Kristel ons helaas verlaten. Dit betekent een nieuwe duo-

leerkracht voor juf Lineke en een nieuwe leerkracht voor de leerlingen in groep 4. We zijn 



blij u te kunnen vertellen dat juf Angela Groenewoud (nu invalster in groep 8), dit wil gaan 

doen! We wensen juf Angela en de leerlingen van groep 4 veel plezier met elkaar! 

Juf Lineke zal op de maandagen en dinsdagen in de groep zijn, en juf Angela op de 

woensdagen, donderdagen en vrijdagochtend. 

- In de voorjaarsvakantie zal juf Caroline een pittige ingreep ondergaan. De verwachting is 

dat zij 3 tot 4 maanden uit de roulatie zal zijn. We zijn blij te kunnen vertellen dat  

juf Renate en juf Annemarie extra dagen gaan werken, om juf Caroline te vervangen. 

Op de maandagen en dinsdagen is juf Renate er en op de woensdagen, donderdagen en 

vrijdagochtenden juf Annemarie. Een pluim voor juf Renate die zo breed inzetbaar is! 

Juf Caroline wensen we alvast sterkte en we hopen dat u spoedig herstelt!!! 

- Na de voorjaarsvakantie zal meester Joost naar verwachting bijna volledig terugkeren in de 

groep. Op de maandagen is hij voorlopig nog niet altijd inzetbaar, en zal juf Angela indien 

nodig hem blijven vervangen in groep 8. 

 

- Adviesgesprekken  

Vorige week en deze week vonden/vinden de adviesgesprekken voor de leerlingen in groep 

8 plaats. Tijdens deze gesprekken ontvangen de leerlingen van groep 8 hun advies voor het 

voortgezet onderwijs. Om tot dit advies te komen kijken we naar de ontwikkeling van het 

kind over alle jaren, de methodetoetsen, de werkhouding etc.  

Voor de leerlingen is dit gesprek meestal een beetje spannend en dat begrijpen we best! 

We wensen jullie succes met het inschrijven op de school voor voortgezet onderwijs en 

hopen dat jullie allemaal een leuke school vinden! Op naar de volgende mijlpaal in jullie 

leven! 

 

- Staking 

Woensdag 14 maart is er wederom een staking afgekondigd voor het basisonderwijs, 

ditmaal voor de provincie Noord-Holland. Er is natuurlijk een kans dat de leerkrachten aan 

deze staking gaan deelnemen. Wij verwachten donderdag aan het einde van de middag/ 

vrijdag via Social Schools uitsluitsel te kunnen geven of de school wel of niet gesloten zal 

zijn. 

 

- Project 

Ook dit jaar werken we aan een schoolbreed project. Ditmaal zijn het periodes uit de 

geschiedenis: 

In de groepen 1 en 2 wordt er de komende tijd gewerkt rondom de Riddertijd. Dus ridders, 

kastelen, prinsessen…..het wordt een leuke tijd! 

In groep 3 is het onderwerp Annie M.G. Schmidt, in groep 4 het Oude Egypte, in groep 5 

de Prehistorie, in groep 6 het Planetarium, in groep 7 Televisie en in groep 8 de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog. 

 

- Activiteitenmiddag: 

Vrijdagmiddag 16 maart is er activiteitenmiddag. Vindt u het leuk om die middag een 

groepje leerlingen te begeleiden? Iets wat u zelf goed kan (breakdancen, haarvlechten, 

gordijnen punniken..), alles is welkom! Ook activiteiten m.b.t. het project zijn erg welkom! 

 

- Leerlingenraad:  
In groep 4 wordt één keer gewisseld van leerlingen voor de leerlingenraad.  

Alissa van Etten en Krijn Schoon: bedankt voor jullie inbreng en meedenken.  

Naomi van der Wolf en Daniël van Wijngaarden: welkom in de leerlingenraad!  

 


