
 

31 januari 2018 
 

AGENDA 
 

  2 februari   Plusgroep 

  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 

14 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

16 februari   Plusgroep 

20 februari   Open dag voor opgave nieuwe leerlingen 

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 

  7 maart   Luizencontrole 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Plusgroep 

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  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 

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….. 
 

 Groep 8 afgelopen vrijdag op bezoek was bij het Clusiuscollege? 

 Ze hier een aantal lesactiviteiten hebben kunnen volgen 

 Er nu meer bekend is over de groene sector 

 Sommige kinderen hier écht talent voor hebben! 

 We hopen dat we in de toekomst een prachtig boeket bij een oud-leerling kunnen kopen 

 De kinderen deze week de toetsperiode afronden 

 We heel trots zijn op alle leerlingen 

 Ook veel van onze leerkrachten de nieuwe serie op tv kijken 

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


 Juf Nicole dit nog niet heeft gezien 

 Zij inmiddels wel het liedje kan meezingen 

 ‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent’ 

 Sommige leerkrachten het nu al niet meer kunnen horen 

 Opa Pool helaas deze week op vakantie is 

 Hij anders een prachtig zwaailicht had kunnen maken 

 Wij het wél gezellig vinden als u nog even zwaait hoor 

 Juf Nicole en juf Helene ook graag nog even zwaaien achter het raam 

 Wij dat niet raar vinden, maar wel bijzonder!  
 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling in groep 4 schrijft in een dictee “coolkast” i.p.v. “koelkast”. De juf kan dit 

helaas niet goedrekenen, maar het in deze tijd zeker te begrijpen is dat het woord “cool” 

gebruikt wordt! We vinden het dus wel cool bedacht! 

- In groep 6 wordt de enquête voor de leerlingen ingevuld. “Juf, wat is levensbeschadelijke 

vorming?” (levensbeschouwelijke) 

- Pedagogisch medewerkster Lindsey heeft haar haar geverfd en dat valt op: “juf, heb je een 

pruik op?” “juf, dat kan je ook met een spuitbus doen hoor”. 

- Kleuter tegen juf Inge: “Juf, wanneer gaan we weer in deze boekjes (Cito) werken?” 

Juf: “In juni, dat duurt nog héél lang”. 

Kleuter: “Oh, dan heeft mijn moeder een begrafenis!” (we gaan maar uit van een bruiloft!) 

- Kleuter tegen juf Inge: “Juf, wanneer ga jij weer eens wat doen?” (Juf heeft de hele 

ochtend Citotoetsen afgenomen…)  
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort één jarige: 

1 februari Seraja, groep 1B 

Seraja, een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Nova Balk in groep 1B 

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

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Enquête: Vorige week heeft u een uitnodiging gehad om een enquête in te vullen over onze 

school. We vinden het heel fijn als u de moeite neemt om deze enquête in te vullen! 

Momenteel hebben er 53 ouders gereageerd - helaas nog niet voldoende om de enquête 

representatief te laten zijn. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan 

alsnog z.s.m. doen?  

De enquête is een extra week opengezet en kan nu ingevuld  

worden tot 5 februari! 

Alvast bedankt!!! 

 

 



Koningsdagkar 2018- bericht van de oudercommissie 

Als u voor de carnaval van plan bent een leuke outfit aan te schaffen, hier alvast een tip: 

De kinderen van de onderbouw worden in april van harte uitgenodigd om mee te gaan op de 

Koningsdagkar met een leuke outfit!  

Het thema is : Ik Hou Van Holland!   

Later zullen we u uitgebreider informeren, maar dan kunt u er alvast rekening mee houden! 

 

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 
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