
 

21 maart 2018 
 

AGENDA 
 

22 maart Ik eet het beter groepen 7 en 8 

22 maart Groep 7 en 8 naar Grote Prijs Trinitas 

23 maart Leerlingenraadvergadering (uitgesteld) 

23 maart  Groep 7 themadag ‘Sluizen’ 

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, iedereen vrij  

  3 april  Start Cito-entreetoets groep 7 

  3 april  Natte gymles groep 7 

  4 april  Schoolvoetbaltoernooi jongens 

  5 april  Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

  6 april  Plusgroep 

10 april Natte gymles groep 7 

11 april  Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

13 april  Plusgroep 

17 t/m 19 april  Groep 8 Cito-eindtoets 

17 april Natte gymles groep 7 

20 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, iedereen vrij  

30 april t/m 11 mei Meivakantie, waarin 5 mei Bevrijdingsdag en 10 mei 

Hemelvaartsdag  

13 mei  Moederdag  

 

WIST U DAT….. 
 

 Er woensdag 13 maart weer een stakingsdag is geweest 

 Alle scholen van Tabijn gesloten waren 

 We hopen dat het een nóg duidelijker signaal naar de regering is geweest 

 Er al veel ouders de petitie in de hal hebben getekend 

 We hopen op nog meer steun van ouders/verzorgers e.a. 

 De petitie daarom deze week nog blijft liggen in de hal bij de hoofdingang 

 We hopen dat het boekje vol komt! 

 Het afgelopen vrijdag pannenkoekendag was 

 De leerlingen van groep 6 pannenkoeken hebben gebakken voor de bewoners van 

zorgcentrum Horizon 

 De pannenkoeken met groot enthousiasme werden begroet 

 Zo ook de leerlingen die ze kwamen brengen en uitdelen 

 De leerlingen zelf natuurlijk ook lekker hebben gesmuld van hun eigen gebakken 

pannenkoeken 

 Vrijdagmiddag de activiteitenmiddag plaats heeft gevonden 

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


 Er weer een leuk aanbod van activiteiten was voor de kinderen 

 Er gekozen kon worden uit bijvoorbeeld vissen (echt met hengels!), handletteren, Griekse 

vazen schilderen en nog veel meer! 

 We alle vrijwilligers heel erg willen bedanken! Het was een hele leuke middag!! 

 Gisteravond de Projectafsluiting was 

 In alle klassen én bij de peuteropvang van alles te zien was  

 Op het podium leuke voorstellingen zijn geweest 

 We weer veel acteurs en actrices in de dop hebben gezien! 

Ook namens de kinderen: bedankt voor de geweldige belangstelling! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter zegt tegen een klasgenoot: “wat zie je er sjiek uit!” Het wordt niet zo goed 

verstaan, want de reactie is: “Nee hoor, ik was vorige week ziek!” 

- Een leerlinge van groep 6 heeft een vest aan dat statisch is. Andere leerlinge: “je hebt een 

magnetisch vest!” Reactie: “nou, als dat zo was, werd ik heel rijk!” 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

20 maart Elize, groep 2 

22 maart Sophie, groep 2 

23 maart Chris, groep 8 

24 maart Rick, groep 5 

24 maart Iwan, groep 5 

24 maart Jasmijn, groep 6 

26 maart Suus, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

PAASVIERING 
 

Volgende week donderdag, 29 maart, vieren we het Paasfeest op school.   

Dit zal iets anders verlopen dan de voorgaande jaren. 

Binnenkort ontvangen alle kinderen een plastic bakje met dekseltje én een 

brief. Op die brief staat de naam van degene voor wie ze een ontbijt of lunch 

gaan maken en wat de wensen voor deze maaltijd zijn.  

De groepen 1 t/m 4 zullen samen een paasontbijt nuttigen en de leerlingen van de groepen 5 

t/m 8 een paaslunch. De kinderen hebben de lijsten met de wensen zelf, of met hulp van de 

leerkrachten, ingevuld. 

Om 9.15 uur zullen we samen zijn in de grote zaal voor de viering en zullen we met elkaar 

stilstaan bij het Paasverhaal.   

Na de viering zijn er in en buiten de klas gezellige (paas)activiteiten, waaronder eieren 

zoeken. Mocht uw kind geen chocoladepaaseitjes mogen eten, wilt u dan een alternatief geven 

aan de leerkracht? 

Het is de bedoeling dat de kinderen de bakjes leuk versieren voor het paasontbijt/de 

paaslunch. De voorgaande jaren werd er heel fanatiek versierd, met soms prachtige, bijna 

surprise-achtige, creaties. We willen u vragen de versiering écht tot het bakje te beperken 

(strikjes, stickers, lintjes, plaatjes e.d.), om zo teleurstellingen bij medeleerlingen te 

voorkomen.  

 

    



We hopen zo dat gezelligheid, lekker eten en iets leuks 

doen voor een ander, op een goede manier gecombineerd 

worden.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk 

stellen aan de leerkracht van uw kind(eren). 

Veel knutselplezier!  

 

De paascommissie  

 

 

 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Driehoeksenquête: 

Enige tijd geleden is er een enquête gehouden onder de leerlingen (bovenbouw), ouders/ 

verzorgers en het personeel. Dit gebeurde bij alle scholen van Tabijn en dus ook bij ons! 

Inmiddels zijn de uitslagen van de enquêtes binnen en zijn ze besproken in het team. Ook 

zullen de uitslagen worden besproken in de MR vergadering en het directieberaad van 

Tabijn. Ook u zult binnenkort over de uitslagen geïnformeerd worden en wat de sterke 

punten zijn en met welke acties we aan de gang gaan. 

Wordt vervolgd! 

- Wedstrijd: 

Daphne de Groot uit groep 7 heeft afgelopen weekend meegedaan aan de Dutch Open 

Trampoline Springen wedstrijden in Alkmaar. 

Er kwamen maar liefst 500 springers vanuit de hele wereld! Het was een sportief weekend 

met fantastische springers. Het is best moeilijk, want een uitvoering mag niet meer dan een 

minuut duren en in die minuut moet je dus al je kunsten laten zien! We zijn heel trots op 

Daphne, want ze werd 22ste van de 35 springers in de leeftijd van 11/12 jaar. En met het 

synchroon springen werd ze 10de.  

Goed gedaan, Daphne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zwemkampioenschap: 

Ook dit jaar willen wij weer meedoen met de schoolzwemkampioenschappen! 

Deze zullen gehouden worden op woensdag 16 mei 2018  in zwembad     “de Bever” in 

Sint Pancras.  

Om hier aan mee te kunnen doen wordt er ingeschreven  per team. 

Een team bestaat uit :  



2 kinderen  uit groep 3/4  

2 kinderen  uit groep 5/6  

2 kinderen uit groep 7/8 

(jongere kinderen mogen wel een groep hoger worden ingezet, andersom niet!) 

en een begeleider. 

Meedoen is belangrijker dan winnen. Daarom zijn er een paar spelregels om de 

wedstrijd voor iedereen leuk en gezellig te houden. 

Zo mag maximaal 50% van de teamleden lid zijn van een zwemvereniging.   

Het team zwemt individueel de afstand van hun groep, en samen zwemmen ze de estafette. 

Voor de puntentelling wordt er gekeken naar de behaalde tijd individueel en de estafette. (wie 

het snelste gezwommen heeft krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, enz)De 3 snelste teams 

( met de minste punten), gaan door naar de provinciale wedstrijden.Deze wordt gehouden op 

26 mei 2018 (in zwembad de vallei in Veenendaal , Sportlaan 5B, 3905 AD Veenendaal), 

samen met de wedstrijd van Utrecht, 

De 3 snelste teams van Noord-Holland mogen naar de Landelijke finale. Die wordt gehouden 

in Alblasserdam op 23 juni 2018. 

Een school mag zoveel teams inschrijven als ze wil. Het maximum aantal kinderen van alle 

scholen van Langedijk die ingeschreven kunnen worden is 200. Mocht er over die limiet heen 

gaan dan volgt er een loting. 

 

Programma op de dag zelf: 

Aanmelden om 14.30 uur bij de picknick tafel bij de ingang van de Bever. 

De begeleider meldt zich bij iemand van de organisatie, te herkennen aan een ZPC de Reuring 

T-shirt. 

Doe dit ook, want je krijgt voor je team een goodiebag en 2 programma’s 

-Om 15.00 uur zal de 1e start plaatsvinden.  

-Dan zal het volgende programma gezwommen worden en we hopen om ongeveer  17.30 uur 

te weten wie de schoolzwemkampioen van dit jaar is. 

  

 25m vrije slag meisjes / jongens groep 3 

 25m rugslag meisjes / jongens groep 3 

 25m vrije slag meisjes / jongens groep 4 

 25m rugslag meisjes / jongens groep 4 

 Estafette 6x 25m vrije slag 

 25m vrije slag meisjes / jongens groep 5 

 25m rugslag meisjes / jongens groep 5 

 25m vrije slag meisjes / jongens groep 6 

 25m rugslag meisjes / jongens groep 6 

 50m vrije slag meisjes / jongens groep 7 

 50m rugslag meisjes / jongens groep 7 

 50m vrije slag meisjes / jongens groep 8 

 50m rugslag meisjes / jongens groep 8 

Voor elke groep zijn er per afstand 3 medailles te verdienen voor de meisjes en 3 voor de 

jongens. En voor de school met de meeste medailles is er een wisselbeker. 

Wil je meedoen? Geef je dan op bij juf Lineke of juf Helene, voor 6 april a.s. 

 

 

- Koningsdagkar: 

 

Beste ouders / verzorgers van leerlingen groep 1 t/m 4,    

       

Nog een aantal weken en het is Koningsdag! Uiteraard willen we 

dit jaar weer met een prachtige “Van Arkel-kar” door de straten  

van Broek op Langedijk rijden. Helpt u mee om dit waar te maken?  



 

Optocht Koningsdag?  

De jaarlijkse optocht is een traditionele stoet die het startsein geeft voor een 

gezellige Koningsdag in het dorp. De Broeker basisscholen doen mee met een 

eigen kar vol met kinderen uit groep 1 t/m 4. Voor de kinderen een superleuke 

ervaring om mee te maken. Daarnaast is het altijd weer spannend wie de prijs 

voor de mooiste wagen in ontvangst mag nemen. Dit jaar is het thema "Ik Hou 

van Holland". 

 

Waar is hulp bij nodig? 

Een groot deel van het versieren van de kar doen de kinderen zelf. We hebben 

echter ook hulp van ouders nodig bij: 

• het schilderen van de kar & ophangen van de werkjes van de kinderen; 

altijd supergezellig met koffie/thee en wat lekkers (locatie: in schuur familie 

Mosch, Dijk 35) 

o Dinsdagavond 10 april, 19.00-21.00 uur 

o Woensdagavond 11 april, 19.00-21.00 uur 

o Donderdagavond 12 april, 19.00-21.00 uur 

• Opbouw van de kar op donderdagavond 26 april, 18.30 -21.00 uur 

• Afbreken van de kar op vrijdag 27 april, direct na de optocht (om ca. 

12.30 uur) 

 

Wilt u meehelpen bij één of meer van bovenstaande activiteiten?  

Laat het weten via koningsdagcommissiejdvanarkel@outlook.com of reageer via 

social schools wanneer daarover bericht wordt.  

 

Kunt u niet meehelpen? 

Niet getreurd. U kunt ook materiaal kopen. We hebben verf nodig van de Action 

(tubes rood, wit en blauw), gekleurde of oranje slingers (crepe guirlande) en 

ballonnen. U kunt deze voor 10 april inleveren bij het directiekantoor. 

 

Koningsdag zelf 

De optocht start op vrijdag 27 april 

om 11.00 uur. De kinderen mogen 

verkleed komen in een leuke “Ik 

Hou van Holland” outfit. Te zijner 

tijd zullen inschrijflijsten bij de 

klassen hangen, zodat we weten 

welke kinderen meegaan. 

  

 

Alvast bedankt voor uw hulp!    

 

Namens de koningsdagcommissie.  
 

 

 

KONINGSDAG (INGEZONDEN MEDEDELING)  

 Beste jongens en meisjes !  

Het duurt niet lang meer…nog even en het is alweer Koningsdag!  



Het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk is 

druk bezig om een ontzettend leuk programma te organiseren  

voor jullie!  

Het thema dit jaar is:  “ Ik hou van Holland “ !  

 We beginnen weer met een spetterend kindergala op de avond 

vóór Koningsdag, in de grote feesttent op het Havenplein. Dus trek 

je allermooiste verkleedkleren aan op donderdag 26 april,  

passend bij het thema! De avond zit vol met leuke activiteiten: 

dansen, zingen, en spelletjes doen onder leiding van Lady BlaBla!   

( groep 2,3,4 van 18:00-19:00 uur en groep 5,6,7,8 van 19:15-20:15 uur. Ouders 

kunnen wachten in café Welgelegen en daar mee kijken op een groot 

scherm )   

LET OP: KAARTVERKOOP KINDERGALA: WOENSDAG 11 APRIL OP  

JOUW SCHOOL, DIRECT NA SCHOOLTIJD ( 1 euro per kaartje )    

Op Koningsdag starten we met de grote optocht! Met het  thema  

“ Ik hou van Holland “ kun je heel veel kanten op! Doe jij mee? Je 

kunt meelopen, of op je fiets/skelter, of op een wagen. Doe je 

best om er zo origineel mogelijk uit te zien en wie weet ga je naar 

huis met een hele mooie geldprijs!   

 In de middag is op het Havenplein de welbekende zeskamp: 

maak gauw een groepje van totaal 6 kind  

eren en geef je groep een leuke naam. Opgeven kan op onze  

site!   

De hele feestdag is er in en rond de feesttent genoeg te doen 

voor alle kinderen. We hopen jou en je ouders, broers, zussen en 

opa’s en oma’s te begroeten op het Havenplein!    

  

Hartelijke groet, het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek 

op Langedijk  www.broekerkoningsdag.nl  

 

 

http://www.broekerkoningsdag.nl/
http://www.broekerkoningsdag.nl/

