
  

 
 

9 december 2020 
 

AGENDA 
 

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  

  6 januari   Luizencontrole o.v. 

  8 januari   Groepen 5 t/m 8 voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar 

18 januari   Start toetsweken 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vrijdag 4 december sinterklaas op bezoek was 

• We niet hadden verwacht dat hij zou komen 

• Maar dat juf Helene en juf Nicole opeens gesnurk hoorden 

• Dit vanuit de zaal kwam…. 

• Alle kinderen in de groepen konden meekijken hoe juf Helene en juf Nicole in het donker 

ontdekten dat Sinterklaas en zijn pieten op het podium lagen te slapen 

• Zij daar het bedje uit de huishoek hadden 

neergezet 

• De pieten een slaapplek hadden gemaakt van 

de dikke mat uit de speelzaal en een doek 

over een trap als een tentje 

• Ze lekker lagen te slapen met knuffels en 

speelgoed en álle pakjes om zich heen 

• De leerlingenraad-kinderen de sint en de 

pieten kwamen wakker maken 

• Ze dat héél lief konden doen 

• De andere kinderen alles live konden 

meekijken op het grote scherm in de groep 

• De peuters gezellig meekeken bij de kleuters 

• De sint en zijn pieten daarna in alle groepen 

een bezoek hebben gebracht 

• Er weer prachtige surprises zijn gemaakt 

• Er heel veel creatieve kinderen zijn (en 

creatieve hulpouders      ) 

• Het een oergezellige ochtend was! 

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


• Een aantal leden van de oudercommissie 

maandagavond de school in kerstsferen heeft 

gebracht 

• Zij dit héél sfeervol hebben gedaan! 

• De kinderen en alle meesters en juffen helemaal 

blij werden toen zij dit zagen 

• Wij de ouders heeeel hartelijk willen bedanken!! 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling in groep 4 vraagt: “Juf, mag ik aan de constructietafel?” (instructietafel) 

- Een leerling in groep 3 staat in de gymrij en kijkt boos. Op de opmerking van juf Demi dat 

ze zo boos kijkt, antwoordt de leerling: “ja, maar ik word ook juf!”  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

6 december Esther, peutergroep 

9 december Nora, groep 3 

9 december Lisenne, groep 7 

11 december Bregje, peutergroep 

15 december Jelte, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Ehralyn in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Ziek en zeer 

Vorige week schreven we al over de besmetting binnen ons team en alle testen die bijna 

dagelijks moeten plaatsvinden. Helaas zijn we nog niet uit de coronatijd en zal het ook nog 

wel even duren. Als een teamlid getest moet worden, mag het niet in ons kindcentrum 

aanwezig zijn en moet er dus vervanging geregeld worden. Helaas is dit niet altijd 

mogelijk en kan het vrijwel zeker niet altijd door dezelfde invalkracht worden gedaan. Dit 

is zowel voor de kinderen als voor de teamleden natuurlijk vervelend. Wij vragen daarvoor 

uw begrip. 

Tevens willen we uw aandacht vragen voor het volgende: het is natuurlijk bekend dat 

kinderen met een verkoudheid gewoon naar school komen. Echter zien we in toenemende 

mate kinderen met meerdere klachten (hoesten, misselijk) ook op school verschijnen. Dit is 

niet de bedoeling. We willen u allen vragen om de richtlijnen te blijven volgen en ook 

rekening te houden met de andere mogelijke virussen en besmettingen zoals een buikgriep. 



 

- GGD screening 

Maandag 14 december zal de GGD een screening uitvoeren op school, voor de kinderen 

geboren in 2010. Ouders van deze kinderen hebben hierover een schrijven ontvangen.  

 

 

KERSTINZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Ook dit jaar doen we mee met de inzamelactie voor de voedselbank Langedijk. Juist in deze 

tijd is de inzamelingsactie van groot belang: het aantal mensen dat gebruik wil maken van de 

voedselbank loopt op, maar de acties bij de supermarkten liggen stil door corona. 

In de gang bij de hoofdingang zal vanaf maandag een aantal dozen staan waarin houdbare 

levensmiddelen ingezameld worden, zoals koffie, pasta, rijst, hagelslag e.d. In de bijlage leest 

u meer over deze actie. 

U kunt de producten meegeven aan uw kind(eren), maar de producten mogen ook in de 

ochtend aan de leerkracht die dan op het plein aanwezig is overhandigd worden.  

We hopen dat er, juist in deze tijd, een enorme hoeveelheid levensmiddelen wordt 

ingezameld! Alvast bedankt! 

 

Wellicht kunt u de voedselbank sponsoren met de producten die u nu niet gebruikt voor het 

school-kerstdiner! 

 

CHRISTMASLITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChristmasLite, dé kerstbeleving voor de hele familie. Dit jaar niet vanuit het winkelcentrum, 

maar live in uw woonkamer. Op kerstavond 24 december om 20.00 uur live te volgen via 

onze website www.christmaslite.nl en onze facebookpagina. Het thema dit jaar is "Geef 

licht", een warme boodschap in deze bijzondere tijd. Hoe heb jij een lichtpunt ervaren of 

doorgegeven aan een ander? Waar kijk je naar uit? Live vanuit de studio zullen diverse 

mensen hier hun licht op laten schijnen. Dominees uit de Broeker Kerken, dorpsgenoten met 

een verhaal, muzikanten uit alle hoeken van het dorp en een presentator en reporter op locatie. 

U doet toch ook mee? Laten we er samen een onvergetelijke viering van maken! 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.christmaslite.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cd10626796f2e464c9c3708d89b734753%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637430267622966444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=g4NPN%2F79RYRtJtWRbxEA8AlimBddazrKxC325VQw6ko%3D&reserved=0

