
 

27 juni 2018 
 

AGENDA 
 

28 juni    Groep 8 Waterheldenavontuur 

29 juni    Plusgroep brengt Toekomststoel naar Schiphol 

  3 juli    Schoolreisje groep 3 en 4 

  6 juli    Leerlingenraadvergadering 

  6 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

10 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

16 juli    Leerkrachten groep 3 en 4 vieren verjaardag 

16 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 5 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 6 en 7 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor ouders en leerkrachten 

18 juli    Afscheidsmoment groep 8  voor alle leerlingen 

18 juli    Rapporten mee 

20 juli    Margedag: alle leerlingen vrij  

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

  3 september   Eerste schooldag na de vakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag de sportdag van groep 3 en 4 plaatsvond 
 Het een heerlijke, sportieve ochtend was 
 Het fijn was dat er weer zoveel ouders/verzorgers wilden helpen 

 We dat altijd tóp vinden van iedereen! 

 Afgelopen donderdag het inmiddels zéér beroemde Arkelterras open was 

 Er die dag duizenden wandelaars langs onze school kwamen 

 Groep 8 op het veld en in de zaal een heus restaurant had 

 Door ouders, opa’s en oma’s veel soep was gekookt, taarten en cakes waren gebakken 

 De wandelaars het echt geweldig vonden om bij ons pauze te houden 

 Ook de wc’s weer erg in trek waren 

 Dit omdat ze natuurlijk super schoon werden gehouden 

 We heel trots zijn op de leerlingen en alle ouders die hebben geholpen! 

 Er een mooie opbrengst was voor Gambia 

 De totale opbrengst bijna € 2.000,- bedroeg! 

 Veel ondernemers daar nog van kunnen leren ;-) 

 Zaterdag de Nationale Zwemwedstrijden plaatsvonden 

 Ons van Arkelteam hieraan mee mocht doen 

 Zij zich ongelofelijk kranig hebben gehouden bij de beste teams van Nederland 

 Zij een prachtige 18de plek hebben veroverd 

 Er maar liefst 27 scholen voor de eer streden 

 We natuurlijk heeeel trots op ze zijn!! 

 Groep 8 morgen een gastles heeft over Waterhelden 

 Dit een interactieve les is waar de leerlingen strijden om de beste waterheld te worden 

 We benieuwd zijn wie dit gaat winnen! 

 Vrijdag a.s. de laatste lesdag is van juf Rianne 

 Zij die ochtend met de Plusgroep de Toekomststoel op Schiphol gaat aanbieden 

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


 Dit een mooie afsluiting is 

 U hier meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief 

 We juf Rianne een heel gezellig en fijn zwangerschapsverlof toewensen 

 We u natuurlijk ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de 

zwangerschap! 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter vertelt dat hij in een pretpark was, maar niet in de achtbaan mocht. “Daar moet 

je groter voor zijn dan 3 kilo!” 

- Kleuter: “Kijk juf, een smaakslak” (naaktslak) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

27 juni Anne-Sophie, groep 2 

27 juni Max, groep 8 

29 juni Fiene, groep 3 

2 juli Gijs, groep 1 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Esmée Bonnema, Mick Moeijes en Jorn Nannes, alle drie in 

groep  B. Sommige kleuters komen al wel een dagje wennen, maar starten voor het ‘echhie’ 

na de zomervakantie. 

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Een nieuwe bieb-medewerker -  2e herhaling 

Gelukkig heeft zich al één nieuwe medewerkster aangemeld! Voor volgend schooljaar is er 

nog één nieuwe medewerker voor de schoolbibliotheek nodig. Het gaat om de vrijdag-

ochtend, even weken, van 11.40 – 12.10 uur 

Vindt u het leuk om de leerlingen te helpen in onze bibliotheek? Geeft u zich dan op bij de 

directie! Alvast bedankt!  

- Toekomststoel 

Tijdens de Energy Challenge heeft de Plusgroep een mooie Toekomststoel gemaakt. De 

Toekomststoel is een gepimpte stoel, die op allerlei plekken wordt neergezet waar 

beslissingen over de toekomst worden genomen. Een duurzame wereld van morgen, 

creëren we tenslotte met de beslissingen van vandaag. Als symbool voor de toekomst kan 

er bijvoorbeeld in vergaderzalen letterlijk een lege stoel aanschuiven. Zo krijgt de 

toekomst een stem, in iedere beslissing. 

De Toekomststoel van onze Plusgroep zal vrijdagochtend op Schiphol zijn plek krijgen, bij  

Nutrilon. 

- Plusgroep 

Tijdens de Duurzaamheidsmarkt waren er twee prijsvragen. Fem Rootlieb is de winnaar 

van de ene prijsvraag geworden! De winnaar van de bonusprijsvraag is Mirte Endel! Zij 

won met haar idee om meer op een usb-stick in te leveren en minder op papier, 

bijvoorbeeld een werkstuk. 



Beide meiden kregen vandaag hun prijs uitgereikt door juf Rianne. 

-    Films en games: 

Regelmatig horen we van kinderen dat zij in hun vrije tijd bepaalde films en games mogen 

kijken en spelen, waarvan de leeftijdsgrens boven hun eigen leeftijd ligt. Iedere ouder is 

daar natuurlijk vrij in om dat wel of niet toe te laten, maar het is een leeftijdsgrens die met 

een reden wordt gesteld. Kinderen praten met elkaar over deze films/games en daarmee 

wordt er ook een andere maatstaaf gelegd. Ook het bij elkaar spelen en dan de bewuste 

games spelen en films kijken, kan voor andere kinderen en ouders vervelend zijn. 

Sommige films en games bevatten namelijk beelden die schadelijk zijn voor kinderen van 

een bepaalde leeftijd. Gaat u met een kind van 10 jaar bijvoorbeeld een film kijken voor 

kinderen van 16 jaar en ouder, dan is de kans groot dat deze film beelden bevat die voor 

het kind van 10 schadelijk kunnen zijn. Dit hoeven niet altijd enge beelden te zijn, maar 

kunnen ook beelden met een seksueel tintje zijn of beelden waar veel gescholden wordt of 

andere grofheden getoond of gehoord worden. Kijk en speel bewust! 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren!  

Serena is haar spijkerjasje kwijt. Heeft iemand deze misschien ergens zien liggen of hangen? 

 

Gevonden 

- fietssleutel met giraf 

- (zadel)veer 

- sleutelhangerbedeltje 

- gum 

- rood vestje 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      Onze zwemtoppers! 


