
 

7 februari 2018 
 

AGENDA 
 
  7 februari   Rapporten mee 

  8 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij  

  9 februari   Techniekochtend, groepen 1 t/m 4 vrij  

  9 februari   Plusgroep 

12 februari   Start 10-minutengesprekken en adviesgesprekken 

13 februari   Onlineklas Verkeer 

13 februari   Natte gymles groep 7 

14 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

16 februari   Plusgroep 

20 februari   Open dag voor opgave nieuwe leerlingen 

20 februari   Natte gymles groep 7 

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….. 
 

 Vandaag de rapporten mee naar huis gaan 

 Een rapport een indicatie geeft van hoe uw kind het op school doet 

 We natuurlijk nooit op een paar bladzijdes kunnen schrijven hoe we uw kind ervaren 

 We echt een boek kunnen schrijven over de meeste kinderen 

 De rapporten rond de meivakantie weer terug op school moeten zijn 

 De rapporten namelijk iedere keer weer worden aangevuld 

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


 Er helaas een kleine fout is geslopen in de eerste rapporten van dit schooljaar 

 We namelijk niet in de toekomst kunnen kijken 

 Het schooljaar op het rapport 2017-2018 moet zijn 

 En dus niet 2018-2019 ;-) 

 Morgen de studiedag plaatsvindt 

 Alle leerlingen dus vrij zijn 

 Vrijdagochtend techniekochtend van de bovenbouw is 

 Dan de onderbouw, groepen 1 t/m 4, dus vrij is 

 Sommige onderbouwleerlingen een lekker lang weekend weggaan 

 We hen heel veel plezier wensen 

 Het hek aan de Museumweg een bevroren slot had 

 Er gisteren veel geklommen moest worden 

 Vandaag de waterkoker zijn diensten heeft bewezen 

 Door omstandigheden de nieuwsbrief deze week wat korter is dan u gewend bent 

 We u toch veel leesplezier en een fijne dag wensen! 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 begon een desktop-computer te piepen na het afsluiten. Reactie van een leerling: 

“Misschien is de batterij wel leeg!” 

- In de kleutergroep vraagt de juf wie weet wat een etalage is. Leerling: “Ja, dat hebben wij! 

Lekkage!” 

- Als bij de kleuters wordt gesproken over winter en skiën, vertelt een leerling dat ze in de 

voorjaarsvakantie naar Polen of Tsjechië gaan. Een andere leerling vraagt hoe ze daar dan 

komen. Weer een andere leerling “Je hebt toch navigatie!”  
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

7 februari Ischa, groep 7 

11 februari Melle, groep 8 

12 februari Kik, groep 5 

12 februari Eden, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OPEN DAG 
 

20 februari a.s. is er ‘open ochtend’ op alle drie de scholen in Broek op Langedijk. Op deze 

dag kunnen ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen een kijkje nemen in deze scholen.  

Mocht u op deze ochtend niet kunnen komen, dan kunt u te allen tijde een afspraak maken 

voor een oriënterend gesprek en een rondleiding! 

RPEN 
GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
Gevonden: 1 zwarte en 1 roze handschoen 


