
  

11 maart 2020  
 

AGENDA 
 

13 maart   Start theater-/filmworkshop 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

17 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

19 maart   Groep 6 bibliotheekbezoek 

20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

 24 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

 25 maart   Grote Rekendag 

 27 maart   Leerlingenraadvergadering  

 31 maart   Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

 31 maart   Groep 7 Swim’s Cool 

   1 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

   7 april   Groep 7 Swim’s Cool 

   9 april   Paasviering, informatie volgt 

   9 april   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

 10 april   Goede Vrijdag, gehele Kindcentrum vrij  

 11 april   Handbaltoernooi 

 13 april   Tweede Paasdag 

 14 april   Groep 7 Swim’s Cool  

 15 en 16 april   Dia-eindtoets groep 8 

 17 april   Koningsspelen  

 17 april   Cultuur Primair groepen 1 en 2 

 27 april t/m 8 mei  Meivakantie 

 27 april   Koningsdag 

   4 mei   Dodenherdenking 

   5 mei   Bevrijdingsdag 

  10 mei   Moederdag 

     

WIST U DAT….. 
 

• We afgelopen vrijdagochtend een techniekochtend in de bovenbouwgroepen hadden 

• We alle helpende ouders, opa’s en oma’s en anderen willen bedanken voor de hulp! 

 

Omdat juf Helene in het ziekenhuis ligt i.v.m. een ontsteking aan waarschijnlijk de galblaas, 

is deze rubriek dit keer kort. 

 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- De dames van de breiclub zijn door groep 6 uitgenodigd om pannenkoeken te eten op 

Nationale Pannenkoekdag. Zo’n uitnodiging maken is niet altijd even makkelijk, maar één 

spelfout was wel erg leuk: taid i.p.v. tijd.  

- Vandaag helpen een jongen en twee meisjes uit groep 8 met het uitdelen van het 

schoolfruit. De jongen plakt de stickertjes die op de grapefruits zitten op het hoofd van de 

meisjes, waarop zij roepen: “O, waarom versier je ons?” 

- Leerlinge in groep 8: “Meester, mijn stem sloeg overboord!” 

- Peuter: “Juf, weet je?”  

Juf: “Nou?” 

Peuter: “Ik weet het niet meer!” 

- Kleuter: Ik vind loempia lekker, want er zitten touwtjes in. (taugé)  

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

12 maart Noëlle, groep 6 

14 maart Mason, groep 3 

15 maart Mees, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- HERHALING-Biebouder voor woensdag 

Helaas heeft zich nog geen biebouder voor de woensdagochtend aangeboden. 

 

- Handen wassen in de klas na toiletbezoek en voor de lunch 

In de klassen is extra aandacht besteed aan het handen wassen. 

 

- Pannenkoekdag 

I.v.m. het coronavirus is besloten dat de Pannenkoekdag geen doorgang kan vinden. De 

kinderen zouden bakken voor de bewoners van zorgcentrum Horizon, maar deze groep 

ouderen is te kwetsbaar. Er wordt een datum voor later dit schooljaar gepland. 

 

- Mobiele telefoons op school 

Leerlingen mogen in principe geen mobieltjes meenemen naar school. Mocht dit toch 

nodig zijn, dan ontvangen we daar een door de ouder ondertekende brief van. De leerling 

moet dan in de ochtend, voor schooltijd, het mobieltje inleveren bij de leerkracht. De 

leerkracht bewaart het mobieltje in een afgesloten bureaula of de kluis. Als de schooltijd is 

afgelopen, kan de leerling het mobieltje weer ophalen en mee naar huis nemen. 

Leerlingen mogen in en rond de school niet met hun mobiel fotograferen of filmen, zonder 

toestemming van de leerkracht of directie. 

 

- Koningsdag 

 

Beste jongens en meisjes en ouders, 

 

Koningsdag komt er weer aan! 

Wij als bestuur zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen. 

 



 

 

Het thema voor dit jaar zal zijn:  

 

EEN REIS DOOR DE TIJD  

 

We hopen jullie natuurlijk weer te zien op het Havenplein in en rond de feesttent. 

Er is genoeg te doen voor jong en oud en daar zijn we trots op! 

Wat dacht je van de optocht, de zeskamp, springkussens, de klaverbungee, schminken, de 

waterballen, diverse optredens en natuurlijk het kindergala.  

 

Om te onthouden: 

Woensdag 8 april, direct na schooltijd, zal de kaartverkoop voor het kindergala bij jou op 

school zijn. Een kaartje kost €1,- 

 

Ga je er vast over na denken hoe je mee gaat doen in de optocht? Of wat je aan gaat doen op 

het kindergala? Met wie je een groepje kunt maken voor de zeskamp? 

Opgeven kan via onze website: www.broekerkoningsdag.nl 

 

Wij hebben er al zin in! 

Groetjes van het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 

Siona en Elize, omdat zij 
meester Joost hebben 

geholpen met de 
raamfolie 

Toppers van de 
week: 

Siona en Elize 

http://www.broekerkoningsdag.nl/

