
  

  
 

15 mei 2019 
 

AGENDA 
 

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

17 mei    Groep 6 Duurzame Lunch 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 Cultuur primair 

23 mei    Afsluiting Energy Challenge  

24 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 mei    Groep 7 Speechcoaching “Oorlog in mijn buurt” 

28 mei    Schoolfotograaf 

29 mei    Buitenspeelbus NME 

29 mei    Groep 7 eindpresentatie “Oorlog in mijn buurt” 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

  4 t/m 7 juni    Avond4daagse 

  5 juni    Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 juni    Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij  

11 juni    Start toetsweken 

20 juni    Arkelterras 

20 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

21 juni    Leerlingenraadvergadering 

25 juni    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

26 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag de schoolzwemkampioenschappen plaatsvonden 

 Het team van onze school op de tweede plek is geëindigd! 

 We natuurlijk súpertrots zijn op deze waterkanjers! 

 Ze hierdoor ook mee mogen doen met de regionale schoolzwemwedstrijden 

 Deze plaatsvinden op 18 mei (a.s. zaterdag dus al!) in Heerhugowaard 

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


 We hopen dat er veeeel mensen komen aanmoedigen! 

 U een foto van deze kanjers terugvindt bij de rubriek ‘toppers van de week’ 

 Een ‘topper van de week’ ook altijd mag worden aangedragen door de kinderen en/of 

ouders 

 Groep 7 al een aantal gastlessen heeft gehad van Oorlog in mijn buurt 

 Zij hier heel actief aan meedoen en het heel interessant vinden 

 Het afgelopen zondag moederdag was 

 Veel kinderen hebben zitten zwoegen en zweten op hun cadeautje 

 We hopen dat de moeders er erg blij mee waren! 

 Groep 8 eergisteren op excursie naar de Huisvuilcentrale was 

 Dit altijd een hele goede en interessante excursie is 

 Groep 5 gisteren een workshop Simba heeft gevolgd in de nieuwe bieb 

 De nieuwe bieb zéker de moeite waard is om eens te bezoeken 

 Groep 7 morgen praktisch verkeersexamen moet afleggen 

 U veel Langedijker groep 7-leerlingen in hesjes zult zien fietsen door Langedijk! 

 We de kinderen alvast veel succes wensen! 

 Sofie uit groep 3 in een rolstoel door de school rijdt 

 Zij namelijk haar been in het gips heeft 

 Ze een ongeluk heeft gehad met de fiets 

 De leerlingen in groep 3 al goed kunnen lezen 

 Zij nu weten dat er ook ‘poep’ op het been geschreven staat 

 Wij Sofie heel veel beterschap wensen!!!  

 Er binnenkort veel peuters alweer vier jaar worden 

 De peutergroep dus weer plaats krijgt voor nieuwe kindjes 

 

KINDERPRAAT 
 

Een peuter laat een wondje zien aan een ander kind en zegt: “Kijk, bloed!” Waarop een ander 

kind een blauwe plek laat zien en zegt: “Kijk, blauw bloed!”.  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort is er één jarige: 

17 mei Koen, groep 2 

Koen, een fijne dag toegewenst! 

 

Herhaalde oproep: Wij zoeken jou!! 
  

Wil je meer betrokken zijn bij de school van je kind(eren) en/of vind je het leuk om allerlei 

leuke activiteiten te organiseren? Twijfel niet langer en meld je aan bij de oudercommissie! 

Als oudercommissie (OC) houden wij ons vooral bezig met de leukste activiteiten van de 

school. We ondersteunen van de herfstwandeling bij de kleuters, het sinterklaas- en kerstfeest 

tot aan de musical van groep 8 en organiseren alles rondom de koningskar van de school 

tijdens de Broekeroptocht op Koningsdag. 

Heb jij zin en tijd om de oudercommissie te komen versterken en bezig te zijn met de leukste 

activiteiten van de school? Meld je dan voor woensdag 29 mei aanstaande aan via 

arkel@tabijn.nl t.a.v. vacature oudercommissie. 

Egbert Zuidhof en Charlotte Dusseau zullen ons komend schooljaar al versterken. Er 

vertrekken er echter vijf, dus meer versterking is zeer welkom!! 

 



Mocht je nog met wat vragen zitten, schroom niet om één van de huidige OC-leden aan te 

spreken en te horen naar hun ervaring. Die delen ze graag! De huidige OC-leden zijn: 

 

Karen Arends 

Judith Bakker   

Annet Bellekom 

Francien van Breugel   

Nel de Geus  

Caroline Jong 

Mirjam de Jong 

Esther Pronk 

Ramona Pronk 

Lineke Roobol    

Esther Steffens 

Linda Strijbis

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
-    Oproep: 

      In de zaal hangen grote, verduisterende gordijnen. Bij een aantal van de gordijnen is de  

      zoom gedeeltelijk los en bij één van de gordijnen is de band stuk waar de gordijnhaakjes  

      in vast moeten. Welke handige ouder kan dit voor ons herstellen met de naaimachine?  

      Alvast bedankt! 

 

- Arkelterras    
Om alvast te noteren: op donderdag 20 juni zal het jaarlijkse Arkelterras plaatsvinden. Het 

Arkelterras is een soort van restaurant, dat ieder jaar tijdens de wandelvierdaagse van 

Alkmaar door de groep 8-leerlingen wordt verzorgd en gerund. We vragen 

ouders/verzorgers soep en/of taart/cake e.d. te maken, die we kunnen verkopen. 

Het is altijd een geweldig festijn!! U kunt dus al beginnen met het bedenken van een lekker 

recept voor een heerlijke soep of een hartige taart! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERPEN 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Naomi uit groep 5 is een zwart enveloptasje met een klein handvat kwijt. Daarin zat een 

mobiele telefoon. Mocht u het tasje of de telefoon ergens zien liggen, wilt u deze dan in het 

directiekantoor afleveren? 

ONZE HELDEN VAN DE WEEK ZIJN : 

Marre, Jonathan, Krijn, Daniël, Jidde, Bram,  

Voor hun geweldige prestatie bij de 

Schoolzwemwedstrijd van Langedijk! 

Helden van de 

week: 

De 

schoolzwemmers! 

 

 


