
  

4 december 2019  
 

AGENDA 
 

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur vrij  

  6 december   Eerste half uur speelgoed-/spelmoment 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Eerste schooldag na de Kerstvakantie, jaaropening voor alle   

groepen in de zaal 

20 januari Start toetsweken 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de onderbouwgroepen 1 t/m 4 naar het pakhuis zijn geweest 

 Zij daar heel erg goed hebben geklommen en geklauterd 

 De kinderen pietjes-in-spé zijn! 

 Vrijdagochtend de Techniekochtend voor de bovenbouwgroepen plaatsvond 

 De kinderen bijvoorbeeld heel enthousiast hebben ontdekt wat er blijft drijven of wat zinkt 

 Een ander groepje hun eigen shampoo mocht maken 

 En weer een ander groepje bewegende pietjes in schoorstenen 

 De kinderen én hulpouders hebben genoten van de ochtend! 

 We ouders willen bedanken voor hun hulp! 

 Morgen de goedheiligman Sint Nicolaas onze school zal bezoeken met zijn pieten 

 We hopen dat iedereen natuurlijk op tijd op school is 

 Alle kinderen, als de bel gaat, eerst naar hun klas gaan 

 De kinderen met hun leerkracht buiten op de aankomst 

wachten 

 

 Sinterklaas vanmorgen met juf Helene belde 

 En hij iets heel erg spannends vertelde 

 Dat hij morgen niet komt op zijn paard Ozosnel 

 Maar met een parachute uit de lucht, hoort u wel! 

 Wij wachten dan op de landing, op het veld 

 Waar hij zal neerkomen, werd al gemeld 

 Dus verrekijkers mee, de brillen op 

 Want dat wordt héééél spannend, helemaal top! 
                                                                                                 Brief van gr. 1/2C voor de sint 

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


KINDERPRAAT 
 

- Tijdens de techniekochtend loopt een aantal leerlingen richting 

groep 1-2B. “We moeten in het gebouw van juf Nel zijn”. 

- In groep 6 wordt tijdens de techniekochtend een ‘pneumanisch’ 

Pietje gemaakt (pneumatisch!). 

- Juf Nicole hoort een hoop gegil in groep C. Even later komen 

ze laten zien wat ze op het schoolplein gevonden hebben: iets 

van een hond!! 

Gelukkig bleek het maar van brooddeeg met chocola te zijn!! 

 

 

 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 december Sem, groep 7 

5 december Sinterklaas 

6 december Bram, groep 4 

7 december Stephanie, groep 6 

7 december Madee, peutergroep 

8 december Liané, groep 1 

9 december Nora, groep 2 

9 december Lisenne, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- 6 december 

Morgen hebben we het eerste half uur het halfuurtje speelgoed-/spelmoment: dit hebben 

we in het leven geroepen omdat kinderen heel graag na pakjesavond willen laten zien wat 

ze hebben gekregen. Het speelgoed-/spelmoment houdt dus in dat de kinderen een stuk 

speelgoed mee mogen nemen dat zij van de sint hebben ontvangen, om mee te spelen en te 

laten zien. Het is niet de bedoeling dat er dure, kwetsbare artikelen worden meegenomen, 

omdat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als er iets stuk of weg is en we niet 

willen dat kinderen geconfronteerd worden met de waardeverschillen in cadeaus. 

 

NOODOPROEP!!!!!   ‘Sint-eruit-en-kerst-erin-versiering-actie’:  

Het lijkt nog ver weg, zo midden in de Sinterklaastijd, maar na 5 december staat Kerst   

alweer voor de deur. 

We toveren de school met z'n allen om in een gezellige kerstsfeer en kunnen uw hulp 

daarbij heel goed gebruiken. 

Dit doen we op vrijdag 6 december om 8.30 uur, start in de grote zaal.  

Voor koffie/chocolademelk en kerstkransjes wordt gezorgd! 



Noteert u ook alvast vrijdag 20 december om 8.30 uur in uw 

agenda: dan worden de kerstspullen weer opgeruimd en vele 

handen ............. 

Aanmelden kan via de mail carolineverruijt@hotmail.com   

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

- Bag2School 

Vorig week is onze actie: Bag2School gestart. Wat houdt deze actie in?  
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. 

Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie 

manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. In Nederland gaat er in totaal 

ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo 

ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu 

bij het restafval terecht komt, gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel 

erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2School biedt een mooie 

oplossing. 

Vanaf vandaag kunnen er op ons kindcentrum plastic zakken met kleding worden 

ingeleverd, onder de trap bij de hoofdingang. Vanmorgen ontvangen de leerlingen allemaal 

een plastic zak van Bag2School, met informatie over de actie. 

Deze zakken, en andere zakken met kleding, kunnen tot dinsdag 17 december worden 

ingeleverd. 

 

 Wat mag er wél in de zakken? 

Schone kleding (zowel baby-, kinder- als volwassen kleding) 

Schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape) 

Lakens en dekens 

Gordijnen 

Handdoeken 

Knuffelbeesten  

Handtassen, riemen en ceinturen 

 

 Wat mag er níet in de zakken? 

Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding 

Enkele schoenen 

Afgeknipt materiaal, lappen 

Matten, tapijten, matrassen, kussens 

Dekbedden, slaapzakken  

Snuisterijen, bedrijfskleding,  

Speelgoed  

 

Zakken alstublieft dichtgeknoopt inleveren. 

Voor meer info, zie www.bag2school.nl  

 

- Kerstkaarten voor ouderen: 

De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de mensen die hen 

dierbaar zijn. Een moment om iemand te verrassen met iets 

persoonlijks: een periode van warmte en gezelligheid. Maar 

voor sommige ouderen in Nederland is het juist een periode 

waarin zij de eenzaamheid meer ervaren dan normaal. Het 

Nationaal Ouderenfonds wil daarom dat zoveel mogelijk 

ouderen een kerstkaart ontvangen. Vorig haar ontvingen 

260.00 ouderen een kaart geschreven door 

basisschoolleerlingen. Dit jaar zullen onze onderwijsgroepen 

meedoen aan deze actie: vanaf vandaag willen we vragen of 

mailto:carolineverruijt@hotmail.com
http://www.bag2school.nl/


 

 

alle leerlingen een kerstkaart mee willen nemen met een mooie tekening/tekst erop 

voor een oudere. Deze kaarten worden dan gezamenlijk naar het Ouderenfonds 

gestuurd. Inleveren kan tot dinsdag 10 december in de witte verzamelbus in de hal 

bij de hoofdingang. 

We hopen dat er veel kaarten worden verzameld!! 

Alvast bedankt! 

 

KERSTVIERING  
 

Donderdagavond 19 december vieren we met elkaar Kerst, in de Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 

41a in Broek op Langedijk.  

De viering zal starten om 19.00 uur en duurt ongeveer een uurtje. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze kerstviering bij te 

wonen! 

In verband met de beperkte parkeergelegenheid willen u vragen zoveel mogelijk met de fiets 

of lopend te komen. 

Die avond zal er geen collecte zijn, maar willen we u vragen een product mee te nemen voor 

Voedselhulp Langedijk: die avond zal er een inzamelpunt voor de producten zijn in de hal van 

de kerk. 

We heten u graag welkom donderdagavond 19 december! 

 

 

>>>>>Denkt u aan het inleveren van de inschrijvingen voor de peuteropvang, VSO en BSO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 
 
 
 
 

De toppers van de week zijn: 
DE SINT EN ZIJN PIETEN: WE 

ZIJN BLIJ DAT ZE WEER BIJ ONS 
OP BEZOEK KOMEN! 

 
 

Toppers van de week: 
 
DE SINT EN ZIJN PIETEN! 



 
Betreft: Kerstactie Inzameling Scholen Langedijk   

 

Beste ouders, 

 

Net als de vorige jaren organiseren wij van Voedselbank Langedijk voorafgaand aan kerst een 

inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen. 

 

Aan wat voor producten kunt u denken? 

 Limonadesiroop 

 Koffie, thee 

 Zoet broodbeleg 

 Macaroni, rijst 

 Soepen en sauzen 

 Schoolkoekjes 

 Tandenborstels en tandpasta 

 Shampoo en douchegel 

 Wasmiddel 

 

Op school zal een punt komen waar de boodschappen verzameld zullen worden. 

 

Naast deze actie hebben wij nog twee interessante acties, te weten: 

 Inzameling van (delen van) kerstpakketten. Tijdens de kerstvakantie zullen wij op werkdagen 

vrijwel elke middag geopend zijn. Voor openingstijden kunt u terecht op onze facebookpagina. 

U bent van harte welkom! 

 Inzameling van Douwe Egbertspunten. Hiervoor ontvangen wij pakken koffie die wij graag 

weer uitdelen aan onze klanten. Wij zijn u dankbaar als u deze bij ons in de brievenbus doet. 

 

Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze website www.voedselhulplangedijk.nl 

of bellen met 06-15274567. Ons adres is Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk. 

 

Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne feestdagen toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carla van Hoorn 

BudgetCoach en Intaker Voedselbank Langedijk 

carla@voedselbanklangedijk.nl 

 

 

http://www.voedselhulplangedijk.nl/

