
 

20 september 2017 
 

AGENDA 
 

20 september   Laatste dag schoolkamp groep 8 

21 september   Groep 8 vrij (na kamp) 

26 september   Groep 8 gastles over Online veiligheid door bureau Halt 

27 september   Kinderpostzegels groep 7 

  3 oktober   Groep 8 naar de bibliotheek, 8.30 uur 

  4 oktober   Start Kinderboekenweek 

  4 oktober   Dierendag 

  5 oktober   Dag van de leerkracht 

  5 oktober   Landelijke staking scholen, onze school is deze dag dicht 

  6 oktober   Leerlingenraadvergadering 

13 oktober   Einde Kinderboekenweek. Info volgt. 

23 t/m 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober   Studiedag, alle leerlingen vrij  

 

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen zaterdag de Brandweerspuitwedstrijden plaatsvonden 

 Het een gezellig en nat festijn was! 

 De leerlingen ontzettend hun best hebben gedaan 

 Ze weliswaar zevende zijn geworden, maar…….. 

 ……..Ze wel het natst waren van iedereen! 

 We de moeder van Eva willen bedanken voor het coachen 

 De vader van Lieke natuurlijk ook goede aanwijzingen gaf 

 We hopen dat er weer wat kinderen ‘warm zijn gelopen voor de vrijwillige brandweer’ 

 De leerlingen van de leerlingenraad bekend zijn! 

 U in deze nieuwsbrief kennis kunt maken met de leerlingenraad   

 We de leerlingeraad en juf Nicole een goed jaar wensen 

 Vanmiddag de leerlingen van groep 8 zullen terugkeren van hun schoolkamp 

 Ze voorlopig zullen slapen 

 De meester en de juffen waarschijnlijk ook 

 Het kampteam ontzettend wordt bedankt voor hun inzet!!!! 

 Ouders zich via Social Schools kunnen inschrijven voor de start/kennismakingsgesprekken  

 U zich even bij juf Renate of in het directiekantoor kunt melden als de uitnodiging niet is 

doorgekomen! 

 Myrthe de Boer in de musical van Lief Langedijk speelt 

 We natuurlijk heel trots op haar zijn! 

 

 

 

 



 

KINDERPRAAT 
 

- Naar aanleiding van de geboorte van de kleinzoon van juf Nel, wordt er in de klas over 

baby's gesproken. Kleuter: "toen ik nog nieuw was juf, had ik toen al tanden?" (toen ik net 

geboren was) 

- De kleuters hebben de opdracht om hun eigen huis te tekenen. Groepje jongste kleuters is 

daarmee bezig zegt een leerling over de tekening van een ander: "maar juf, dat is toch geen 

huis, dat is een olifant". Een andere tekening wordt ook niet goedgekeurd: "juf, dat is geen 

huis, maar een riool. Kijk maar!" 

- In de kleuterklas wordt over leeftijd gesproken. De kinderen zijn rond de 4, 5 jaar. Juf Inge 

is toch zeker wel 66! 

- Kleuter: “juf, juf, dit is mijn opa!” Juf zegt dat ze opa kent. Leerling: “Hoe kan dat dan? 

Zeker omdat je mijn oma ook kent?” 

- De laatste dagen zijn er regelmatig wat wc’s verstopt: de kinderen willen graag wc-papier 

in de pot zien verdwijnen. Onze klusjes-opa, opa Pool, heeft het er druk mee! Een leerling 

uit groep 3 ziet opa Pool lopen : “Juf, is dat de wc-verstopper-man?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig:  

22 september Emalyn, groep 3 

23 september Sem, groep 6 

25 september Martijn, groep 8 

26 september Joey, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

LEERLINGENRAAD 
 

De leerlingenraad is een groep kinderen, uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 

twee kinderen, een jongen en een meisje, gekozen. Deze kinderen zullen ongeveer eens per 

maand met juf Nicole gaan vergaderen over allerlei zaken in en om school. We willen 

namelijk heel graag weten wat de kinderen vinden van allerlei zaken. Tenslotte telt hun 

mening ook mee!  

Juf Nicole praat er met de kinderen over. Soms zal ze gelijk antwoord kunnen geven, maar het 

kan ook gebeuren dat ze eerst overleg zal moeten hebben met juf Helene. 

 

Vorige week hebben de verkiezingen voor de  leerlingenraad plaatsgevonden. De volgende 

leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad: 

Groep 4: Alissa en Krijn 

Groep 5: Anoek en Stijn 

Groep 6: Emma en Jan Pieter 

Groep 7: Maud en Ischa 

Groep 8: Divera en Daan 

We hopen weer op goede vergaderingen met veel inbreng! 

Juf Nicole 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kinderboekenweek 

Een aantal ouders heeft, i.v.m. het komende thema, al even gesproken met de directie en/of 

leerkracht over de Kinderboekenweek. Graag willen we u laten weten hoe wij het thema vorm 

zullen geven. 

Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’. Dit thema gaan we koppelen 

aan het thema van de christelijke kinderboekenweek ‘Bibbers in je buik’. 

Spannende kinderboeken staan dus centraal in de Kinderboekenweek 2017. Van sommige 

spannende en gruwelijk enge dingen krijgen we de bibbers in de buik: achtbanen, een 

wandeltocht in het donker, in het diepe springen, spannende films… Een beetje eng en een 

beetje spannend kan óók heel leuk zijn! Maar de grens tussen wat lekker griezelig is en 

wanneer het echt (te) eng wordt – de grens tussen fictie en werkelijkheid – ligt voor een ieder 

anders en daar valt over te discussieren. Soms helpt het om erover te lezen.  

Maar, vanuit onze pedagogische visie en visie m.b.t. onze identiteit, zullen wij geen klassikale 

lesactiviteiten doen over spoken, zombies, heksen en vampieren. Wel zullen de kerntitels van 

de boeken van de Kinderboekenweek (net als alle andere jaren) te vinden zijn in onze 

bibliotheek. Wij willen geen censuur hanteren.  

 

Bruna spaaractie 

Mocht u tussen 4 en 15 oktober a.s. een kinderboek bij de Bruna aanshaffen, wilt u dan de 

kassabon bewaren en bij de directie inleveren? Deze kunnen wij namelijk na de 

kinderboekenweek inleveren bij de boekhandel en ontvangen een waardebon. Zo kunnen wij 

nog meer leuke boeken kopen voor onze schoolbibliotheek. 

 

Levelwerk 

In ons onderwijs proberen wij de mogelijkheid te creëren om leerlingen te stimuleren het 

beste uit zichzelf te halen Wij leren de kinderen dat iedereen verschillend is en toch 

gelijkwaardig, een leerlijn voor de intelligente en (hoog)begaafde kinderen sluit daarom ook 

goed aan bij wat wij op de Van Arkel willen bieden. 

(Hoog)begaafde kinderen hebben, net als kinderen die moeilijker leren, een andere 

aanpak nodig dan gemiddeld begaafde kinderen. Het onderwijs voor deze kinderen aanpassen 

is geen luxe, maar noodzaak. Naast de differentiëring in de groepen hebben we op onze 

school al enige jaren de Plusklas, waar kinderen met plezier naar toe gaan. Om ons aanbod 

nóg verder uit te bouwen en te integreren in het onderwijs van elke dag, hebben wij voor de 

groepen 3 tot en met 7 Levelwerk aangeschaft.  

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. 

De leerstof heeft een verplichtend karakter waar het rekenen en taal/lezen betreft. Het 

onderdeel” allerlei” geeft de leerling de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan 

de slag te gaan, veelal onderwerpen uit de belangstellingssfeer van de kinderen. Dit in de 

vorm van werkstukken, foto- of filmpresentaties, een tentoonstelling of een maquette 

waarmee de leerling kan laten zien wat het in huis heeft.  

De leerlingen die met Levelwerk aan de slag gaan, krijgen van de basisstof alleen 

aangeboden wat echt noodzakelijk is. De tijd die hiermee vrij komt wordt besteed aan het 

plusaanbod.  

Juf Rianne, ook leerkracht van onze Plusklas, zorgt één keer per week voor de begeleiding 

van de leerlingen, waarbij planning van de werkzaamheden, instructie en evaluatie aan de 

orde zijn. Plezier, leren leren, doorzetten, fouten maken en weer doorgaan horen bij de zaken 



die zij met de kinderen bespreekt. De leerkracht in de klas stimuleert, motiveert en kijkt 

samen met de leerling het werk na, de leerkrachten hebben een meer coachende rol. 

 

Wij kijken er naar uit om lekker aan de slag te gaan en de kinderen uit te dagen! 

 

Kleurplaat Broekerveiling 

Gisteren hebben de leerlingen een kleurplaat ontvangen van onze buren, museum de 

Broekerveiling. Als zij deze ingekleurde kleurplaat inleveren, krijgen zij gratis toegang en 

maken kans op één van de speelgoedcadeaubonnen of ijsbollenbonnen. Nog meer redenen om 

onze fantastische buren eens een bezoekje te brengen! 

Meer kleurplaten nodig? U kunt ze downloaden via www.broekerveiling.nl/herfst  

 

Escape Room Herfstvakantie  

We zijn nog maar net begonnen met het schooljaar, maar voor de eerste vakantie liggen er al 

plannen klaar van SportService Langedijk. 

Op de maandag en dinsdag van de herfstvakantie (23 en 24 oktober) worden er spannende 

escape rooms gebouwd in sporthal Geestmerambacht. Het idee is dat je door samen te werken 

en puzzels op te lossen, moet zien te ontsnappen uit een ruimte. Meer details volgen nog, 

maar opgeven kun je wel al. Vanaf maandag 25 september ligt er een inschrijflijst klaar op 

school. Per e-mail kan ook: mail dan de volgende gegevens naar 

gymmeesterernst@gmail.com: 

- Naam 

- Groep 

- Leeftijd 

- Aanmelding voor MA en/of DI (het is mogelijk om beide dagen mee te doen en dan een 

andere escape room te bezoeken!) 

- 06 van ouders, voor geval van nood 

- mailadres voor informatie over het evenement. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij meester Ernst. 

  

Reservegymkleding 

In de gymzaal is een bak geplaatst met reservekleding. Kinderen die hun sportkleding zijn 

vergeten, kunnen hier gebruik van maken. De bedoeling is dat ze deze kleding dan meenemen 

naar huis en een volgende gymles gewassen weer inleveren. Op dit moment heeft meester 

Ernst alleen kleding in de maten voor de bovenbouw. Is uw kind onlangs te groot geworden 

voor zijn of haar kleding? Dan doet u ons een groot plezier met deze ‘afdankertjes’. Vooral 

kleinere maten, tot 164, zijn van harte welkom. Ook schoenen kunnen we goed gebruiken. 

Bij voorbaat bedankt voor uw donatie! 

 

Het Langedijker Kampioenschap Apenkooi (ingezonden mededeling) 

Bestemd voor: groep 4 t/m 8 

Datum: zondag 15 oktober 2017 

Locatie: Sporthal Geestmerambacht. 

Organisatie in handen van: Gymnastiekvereniging D.V.V. 

Toelichting 

Voor veel kinderen is het elk jaar weer het hoogtepunt van de gymlessen: De Apenkooi les.  

Vanwege het enorme plezier dat kinderen daar aan beleven hebben we nu besloten daar ook 

een “officieel” kampioenschap van te maken. Dit is uitgemond in het Langdijker 

Kampioenschap Apenkooi (LKA).  

http://www.broekerveiling.nl/herfst


Even voor degene die het niet weten. Apenkooi is het spel waarbij de zaal vol staat met zoveel 

mogelijk toestellen en waarbij je niet op de grond mag komen. 

Teams en/of individueel. 

Het Kampioenschap staat open voor individuele deelnemers en (vrienden)teams. Een team 

bestaat uit 3 of 4 jongens en meisjes en kan komen uit de groepen 4,5,6,7 of 8. Een team 

wordt begeleid door een ouder of andere volwassene. Kinderen die geen team kunnen maken 

kunnen ook mee doen.  Zij worden door de organisatie in een team geplaatst. 

Wedstrijd. 

Het LKA bestaat uit 2 spelonderdelen. We doen dit in de grootste apenkooi die je ooit hebt 

gezien. Het eerste spel bestaat uit een spel waarbij elk team zoveel mogelijk anderen moet 

tikken. In het tweede spel staat iedereen er alleen voor en kijken we wie het langst uit handen 

van de Supertikkers kan blijven.  Natuurlijk sluiten we af met de prijsuitreiking. De winnaar 

wint de “Gouden Banaan” trofee. 

Opgeven. 

Voor informatie over deelname en om je op te geven kijk je op  www.dvvlangedijk.nl  

Je kunt je tm 1 oktober opgeven. 

De kosten voor deelnemen bedragen 12,50 euro per team. Een team bestaat uit 3 of 4 

kinderen. 

Als je als individuele deelnemer, of met een tweetal, mee wilt doen kost dat 4 euro p.p. 

Ga jij ook voor die Gouden Banaan? We zien je graag op 15 oktober! 

Groeten, 

Namens gymnastiekvereniging DVV 

Hans Zijp 

Hans.zijp@dvvlangedijk.nl  

0226-318899 

 

AFSCHEID JUF PETRA 
 

Volgende week donderdag 28 september zal juf Petra haar laatste werkdag hebben. Omdat juf 

Petra als moeder nog regelmatig op school zal zijn, wil ze liever geen groot afscheid. 

Die dag kunt u natuurlijk wel even de hand schudden! 

De kinderen van de klas zullen die dag wel afscheid van haar nemen. 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 

EVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
Gevonden: 

- Blauw-grijze trui 

- Roze muts Frozen 

- Hangertje  

 

 

 

 

 
 
 
 


