
 

10 januari 2018 
 

AGENDA 
 

10 januari   Luizencontrole 

12 januari    Leerlingenraadvergadering 

15 januari   Infoavond groep 8 Jan Arentsz 

22 januari   Start toetsweek 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

  7 februari   Rapporten mee 

  8 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij  

  9 februari   Techniekochtend, groepen 1 t/m 4 vrij  

12 februari   Start 10-minutengesprekken en adviesgesprekken 

13 februari   Onlineklas Verkeer 

21 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

 

WIST U DAT….. 
 

 We voor de vakantie een prachtige kerstviering met elkaar hebben gehad 

 We bijna alle leerlingen en ouders/verzorgers die avond mochten begroeten 

 Het een hele fijne bijeenkomst was 

 We iedereen willen bedanken voor hun bijdrage 

 De Voedselhulp heel blij was met alle donaties 

 De vrijdag voor de vakantie de school fijn is opgeruimd 

 Het super is dat er zoveel ouders/verzorgers willen helpen en zorgen voor de school 

 Het altijd wel weer een beetje ‘kaler’ is zonder al die gezellige lichtjes en muziek 

 Sommige kinderen eigenlijk willen dat het altijd kerstmis is 

 We dat goed kunnen begrijpen! 

 In de vakantie het vrij rustig was op school 

 Er nog wel een aantal dagen kinderopvang was 

 We gelukkig geen schade door vuurwerk o.i.d. hebben gehad 

 Het plein na oud & nieuw ook opmerkelijk schoon was 

 We bijna denken dat er iemand stiekem heeft opgeruimd 

 Als dit klopt, we dat graag horen om diegene te bedanken! 

 We afgelopen maandag met alle groepen het nieuwe jaar hebben geopend 

 We hebben gezongen en gepraat over nieuwe kansen, een nieuwe start en 

nieuwjaarswensen 

 Deze week een box in de hal bij de hoofdingang staat 

 De leerlingen in deze box hun nieuwjaarswensen gaan doen 

 We misschien wel een wens in vervulling kunnen laten gaan… 

 Er al hele mooie en bijzondere wensen tussen zitten! 

 We na de kerstvakantie veel nieuwe kinderen mochten verwelkomen 

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


 We dit heel fijn vinden! 

 We hen een hele fijne tijd wensen bij ons op school! 

 Vandaag er weer een Mamacafé is 

 Dit plaatsvindt in het lokaal van de BSO 

 U hier van harte welkom bent! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 schrijft een leerling bij een toets: “Vaalserberg, of is het Valse berg?” 
- Er wordt door ouders geholpen bij het maken van kerststukjes. Een leerling ziet zijn 

moeder op de gang staan: “Mama, durf je niet? Kom maar binnen hoor!” 
- Leerling tegen juf Rianne: “Mogen we vandaag onze surprise mee naar huis nemen?” 

(kerststukje) 

- Leerling vraagt of de kerstviering in het huis tegenover juf Helene is. 
- Een kleuter komt in de ochtend het lokaal binnen en het is erg koud. “Juf, ik ben helemaal 

gevroren!” 

- Een kleuter heeft gespuugd op het plein. Juf heeft er wat zand op gedaan om het goed 

schoon te kunnen maken. Andere leerling: “Juf! Heeft hij zand gespuugd??? 
- In de kleutergroep praten ze over of een kleuter de jongste, oudste of middelste kleuter is 

in een groep. De kleuters delen zichzelf in, maar er blijken ook kinderen te zijn die zichzelf 

een ‘middelbare’ of ‘middelmatige’ kleuter vinden! 
 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

10 januari Noa, groep 8 

10 januari Emma, groep 8 

12 januari Wessel, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Jenthe Linting in groep 1-2A 

Jip Slink in groep 1-2B 

Norah Prins in groep 1-2B 

Emily Prins in groep 5 

Jo-Lee Udo in groep 5 

Nikki Zeijlstra in groep 5 

Sterre Zeijlstra in groep 5 

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

 

 

 

 



INNING OUDERBIJDRAGE: CLUB COLLECT 
 

Deze week zijn de facturen voor de ouderbijdrage 2017-2018 per mail aan alle 

ouders/verzorgers verzonden. Vanaf dit schooljaar wordt dit verzorgd door ClubCollect. Dit 

heeft als voordeel dat u het onder andere in termijnen kunt betalen of per Ideal over kunt 

maken. Het scheelt ons ook veel administratief werk.  

Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school, worden bekostigd uit de 

ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten: 

- Schoolreisjes (gehele bedrag) 

- Traktaties bij kerstviering, Pasen e.d. 

- Excursies 

- Sint Maarten 

- Sinterklaasviering, de presentjes en versnaperingen  

- Bezoek Sintpakhuis onderbouw 

- Toneelkleding kerstviering 

- Kleding en rekwisieten afscheidsmusical 

- Eindmusical aanschaf 

- Eindfeest na de afscheidsmusical 

- Aanschaf spullen als plastic bekertjes e.d. 

- Materiaal vaderdag/moederdag 

- Koffie/thee/lekkers ouderavond 

- Koffie/thee spreekavonden 

- Deel aankleding school (kerstversiering e.d.) 

- Materiaalkosten activiteitenmiddagen 

- Kosten voor zwemmen en/of schaatsen op een activiteitenmiddag  

- Kosten sportdag  

- Koningsspelen 

- Kar Koningsdag (verf e.d.) 

- Kleine bijdrage in toezicht door pedagogisch medewerkers (professionele opvang), 

vergelijkbaar met kosten van 8 keer overblijven per jaar in het verleden. 

We zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage officieel een vrijwillige bijdrage is. Maar 

indien ouders de bijdrage niet betalen, rust dit op de schouders van de andere ouders. Het is 

ook niet mogelijk om alleen een deel van de ouderbijdrage te betalen waar u uw kind in wil 

ondersteunen: het is voor ons niet mogelijk om voor alle activiteiten een precies bedrag vast te 

stellen - het ene jaar is bijvoorbeeld het schoolreisje iets duurder dan het andere jaar, of een 

ouder kan een bepaalde excursie niet wenselijk vinden en daar 

niet voor willen betalen: dit soort uitzonderingen zijn niet te 

organiseren en niet wenselijk.  

De hoogte van de ouderbijdrage ligt vrijwel gelijk aan die van 

scholen in de omgeving. De scholen die een lagere ouderbijdrage 

vragen, factureren de schoolreisjes nog apart. Bij ons is dit het 

enige moment waarop wij een bijdrage vragen.  
Ouders met een moeilijke financiële situatie, willen we met klem 

verzoeken om contact op te nemen met de directie, om samen te 

kijken naar een oplossing. Ouders/verzorgers die bijvoorbeeld 

gebruik maken van de Langedijkerpas, komen meestal in 

aanmerking voor een speciale regeling. Schroom in dit geval niet, 

maar maak een afspraak! 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Verhuisd 

Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van Milou uit groep 6. Zij is in de 

kerstvakantie verhuisd. We wensen Milou veel plezier op haar nieuwe school! 

-   Even voorstellen! 

    Na de kerstvakantie is Angela Groenewoud gestart met lesgeven in groep 8, als tijdelijke 

    vervangster van meester Joost. Hieronder stelt zij zich even voor! 

 

Graag wil ik mij even aan U voorstellen. Mijn naam is Angela Groenewoud. Ik zal de 

vervanging van meester Joost (groep 8) gaan doen op de woensdag, donderdag en vrijdag 

(zolang als dat nodig is). Ik heb 13 jaar  op een basisschool in Krommenie gewerkt en sinds 1 

januari 2018 ben ik werkzaam in de flexpool van Stichting Tabijn. Ik woon in Broek op 

Langedijk, dus werken op de J.D. van Arkelschool is voor mij een 

“thuiswedstrijd”. Ik heb inmiddels kennisgemaakt met de kinderen 

van groep 8 en ik heb er zin in om de komende tijd met hen te 

werken. Tja, wat is er verder over mij te melden? Ik ben getrouwd 

en heb twee kinderen van 15 en (bijna) 14 jaar. Ik breng in de 

winter veel tijd door op de ijsbaan in Alkmaar, omdat mijn 

kinderen beiden fanatieke langebaanschaatsers zijn. Ik hou van 

lezen, tekenen, schilderen, knutselen en wandelen met onze hond.  

Groet, Angela Groenewoud 

 

 

SCHOOLHANDBALTOERNOOI  
Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi! 

Het was hard werken en zwoegen voor de handbaldames van Oranje. Maar met teamspirit en 

strijdlust zijn ze knap op de 3e plek geëindigd op het WK handbal! 

Het handbal van nu is voor stoere jongens en meiden die van actie houden. 

Krijg je alweer zin in een wedstrijd? Dat komt goed uit want: 

Handbalvereniging Lacom ’91 organiseert 31 maart weer het jaarlijkse 

Scholenhandbaltoernooi 

In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). 

Er wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training 

wordt gegeven door ervaren handbalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee 

kan doen. Na de training worden er wedstrijdjes gespeeld. 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd 

over blijft voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de 

scholen kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Data van deze trainingen volgen binnenkort. 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen 

leuker en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen. 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noordkampioenschap 

door de groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 

Wil je meedoen aan het schoolhandbaltoernooi? Doe dan het volgende: 

- Maak een team van minimaal 5 tot maximaal 7 spelers 



- Vraag een ouder/verzorger/ opa/oma/ andere volwassene om jullie te trainen en de dag 

van het toernooi jullie team te coachen 

- Geef je team op (alle spelers en de trainer/coach) bij juf Alie, vóór vrijdag 9 februari 

a.s. 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 

en de D-jeugd (groep 7 en 8): http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/ 

http://www.handbal.nl/jeugd/d-jeugd/ 

            Handbal vereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier! 
 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
-  

- - Groot badlaken 

- - “Oortjes”, wit 

- - Zwarte skibroek, maat 98-104 

- - Zwarte das 

- - Zwarte bretels 

- - Witte Maillot 

- - Roze handschoen 

- - 
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