
  

 
 

14 april 2021 
 

AGENDA 
 

14 april   Groep 5 dansworkshop  

20 april   Eindtoets groep 8 

21 april   Eindtoets groep 8 

22 april   Filmopnames, info volgt later 

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

13 mei    Hemelvaartsdag 

14 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij 

19 mei    Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 mei    Tweede Pinksterdag, hele kindcentrum gesloten 

25 mei    Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

26 mei    schoolfotograaf peutergroepen 

26 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

28 mei    Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

  4 juni    Groepen 5 t/m 8 techniekochtend, groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  7 juni    Start toetsweken 

  8 juni    Groep 8 musical-workshop 

11 juni    Groep 8 musical-workshop 

17 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

20 juni    Vaderdag 

21 juni    Studiedag, onderwijsgroepen zijn vrij, de opvang is open 

23 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

25 juni    Groepen 5 t/m 8 activiteitenmiddag 

29 juni    Groepen 5 t/m 8 sportdag 

30 juni    Groepen 3 en 4 sportdag 

  1 juli    Doordraaimiddag, onder voorbehoud, info volgt later 

  5 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 

  7 juli    De school neemt afscheid van groep 8, onder voorbehoud 

  7 juli    Rapporten mee 

  9 juli    Peuters speeltuinochtend 

  9 juli    Margedag, onder voorbehoud 

12 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

23 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

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


WIST U DAT….. 
 

• We volgende week met de Koningsspelen een Corona-proof vossenjacht gaan doen 

• Deze dag namelijk ook onze meesters- en juffendag is 

• Dit inhoudt dat alle meesters en juffen hun verjaardag gaan vieren 

• Dit ook geldt voor de juffen van de peuteropvang 

• Zij er ook een hele gezellige dag van gaan maken! 

• U volgende week nog meer informatie ontvangt over deze dag 

• Donderdag 22 april televisie-opnames gemaakt zullen worden 

• U via Social Schools hier toestemming voor moet geven 

• Zonder toestemming op Social Schools uw leerling niet gefilmd mag worden 

• Bij Social Schools op de mobiele app u de toestemmingsknop kunt vinden onder de 

administratie-link (onderaan de app bij het openen van de app) 

• Gisteren groep 7 een dansworkshop heeft gehad 

• Deze workshop heel erg leuk was! 

• De groep helaas in de middag in quarantaine moest 

• We de leerling met corona en de klasgenoten veel  

succes wensen 

• En hopen dat de besmette leerling zich snel weer  

beter voelt! 

• De peuters kikkervisjes in de groep hebben                          

• Deze visjes vorige week nog kikkerdril waren 

• De visjes heel erg hard groeien! 

• Groep 5 vandaag een dansworkshop heeft 

• We hen heel veel dansplezier wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf is niet blij dat er een vieze geur(!) in groep 7 hangt. Leerling: “We moeten toch ook ons 

stinkende best doen!” 

- Het gaat in de klas over taart bakken en dat je daar o.a. gelatine bij nodig kunt hebben. 

Leerling: “Mijn moeder gebruikt ook gelatine, voor in haar haar!” (gel) 

- De kinderen kregen bij de opvang een koekje. Leerling: ‘Juf, heeft u ook een beton-

koekje?’(Bastognekoek) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 april Ties, groep 7 

17 april Rosalie, groep 4   

17 april Mijntje, groep 5 

17 april Nick, groep 7 

18 april Timon, groep 4 

18 april Lynn, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

 



WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Timo, in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Corona 

Helaas is er in groep 7 een leerling besmet met Covid19 en is de groep nu in quarantaine. Het 

protocol is in werking gesteld. 

We wensen de leerling van harte beterschap en we hopen dat er verder geen besmettingen 

zullen zijn en we alle leerlingen en juf Lydia en juf Romy snel weer kunnen begroeten op 

school! 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 23 april vieren we de Koningsspelen én meesters- en juffendag! Het wordt een 

feestelijke dag met een corona-proof vossenjacht. U hoort hier binnenkort meer over. Wel 

willen we alvast zeggen dat de kinderen natuurlijk verkleed naar school mogen komen en/of 

met oranje/ rood-wit-blauwe versieringen! 

 

Binnengekomen bericht over de Wandel4daagse 

“Helaas kunnen we dit jaar geen Wandel4daagse organiseren zoals wij dat altijd gedaan 

hebben, maar we blijven niet stilstaan! 

In de eerste week van juni willen wij met een onlineversie komen van de Wandel4daagse. 

Hoe we dat precies gaan invullen weten we nog niet, maar we zijn er zeker wel mee bezig. 

Mochten we meer weten, dan laten we van ons horen. 

In ieder geval krijgen alle Langedijker basisschoolkinderen de kans om gezellige kilometers 

te lopen!” 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Skibroek 

- Sjaal ben-side 

- Wit sjaaltje 

- Rose babymutsje 

- Toilettas met tandenborstel en 

tandpasta 

- Poezenhaarband 

- Rose bloem (van een sieraad?) 


