
  

 
 

11 november 2020 
 

AGENDA 
 

11 november   Sint Maarten 

16 november   Start 10-minutengesprekken 

20 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  4 december   Sinterklaasviering 

11 december   Groep 8 voorlichting vuurwerk Haltewerk 

15 december   Voorstelling theater Stuiter 

17 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij  

17 december   Kerstviering op school van 17.00 tot 19.00 uur 

18 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij, start kerstvakantie 

21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 

  4 januari   Eerste schooldag na de kerstvakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• In groep 8 de Mediamasters zijn gestart? 

• MediaMasters een gratis serious game is over de kansen en gevaren van (digitale) media 

• Door het spelen van de game de leerlingen basiskennis opbouwen over mediawijsheid 

• Duizenden klassen tijdens de Week van de Mediawijsheid strijden om de titel ‘Meest 

mediawijze klas van Nederland’ 

• We groep 8 veel succes wensen! 

• Afgelopen vrijdag het Nationaal Schoolontbijt was 

• We heerlijk met elkaar hebben ontbeten! 

• Wat overbleef door meester Joost naar voedselhulp Langedijk is gebracht 

• Maandag de Week van Respect is gestart 

• Er veel respectvolle activiteiten op het programma staan! 

• We iedereen een respectvolle week wensen! 

• Vandaag het Sint Maartenfeest is 

• Alle kinderen in de zaal bij juf Helene mogen 

zingen en hun lampion laten zien 

• Ze dan natuurlijk wat lekkers krijgen 

• Er al heel veel prachtige lampionnen in de 

klassen hangen! 

• We horen dat er veel leuke en mooie 

alternatieve manieren voor het Sint 

Maartenfeest zijn bedacht zodat het veilig 

gevierd kan worden 

• We iedereen een heel fijn Sint Maartenfeest 

wensen! 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Tijdens de wereldoriëntatie-les had groep 6 het over wanneer een stad een metropool 

genoemd mag worden. Aan het einde van de les vraagt de juf hoe zo'n stad ook alweer 

genoemd wordt. Antwoord van een leerling: “een modderpoel!”  

- Een kleuter komt binnen met een hele zware rugtas en zucht: ‘Het leven is zoooo 

zwaar….’ 

- Bij de BSO wordt door een paar kinderen niet gewacht met drinken tot iedereen heeft, wat 

wel de afspraak is. De juf moppert een beetje ‘Het zijn ook altijd dezelfden..’ 

Kleuter: ‘Maar we zijn toch allemaal niet hetzelfde?’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 november Roos, groep 2 

11 november Dean, groep 6  

11 november Maurits, groep 7 

12 november Jackie, peutergroep 

15 november Fem, groep 6 

16 november Pien, peutergroep 

16 november Toby, groep 2 

17 november Feline, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Bram in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Voedselbank Langedijk 

Inzamelingsactie cadeaukaartjes Postcodeloterij nu méér nodig dan ooit! 

 

 
Al enkele jaren zamelt Voedselbank Langedijk de kaartjes in die de Postcodeloterij in 

november aan hun deelnemers cadeau doet. De boodschappen die wij met deze cadeaukaartjes 

konden doen bij Albert Heijn waren altijd een welkome aanvulling op de voedselpakketten 

van Voedselbank Langedijk. 

 



Dit jaar is de situatie door de Corona-crisis anders. Supermarktinzamelingen worden in 

verband met de veiligheid niet gehouden. De voorraad in het magazijn slinkt. De 

boodschappen die wij met de cadeaukaarten kunnen halen, vormen nu de basis van de 

voedselpakketten voor de komende winter.  

 

Dit is dan ook waarom Voedselbank Langedijk graag een beroep op de deelnemers aan de 

Postcodeloterij wil doen. Heeft u een cadeaukaartje gekregen en gaat u er niets mee doen, wilt 

u deze dan aan de Voedselbank doneren? 

 

U kunt uw kaartje afgeven of opsturen naar Voedselbank Langedijk  Broekerwerf 3  1721 PC 

in Broek op Langedijk, of lever ze in op 1 van de andere inleverpunten: 

• Lourens Bogtmanstraat 12 in Oudkarspel 

• Oosterstraat 38 in Noord-Scharwoude 

• Kastanjelaan 36 in Zuid-Scharwoude 

• Dorpsstraat 159 in Broek op Langedijk 

• Sint Pancras: Veldregel 7 

Voor meer informatie is Voedselbank Langedijk bereikbaar op 06-1527 4567. Bedankt voor 

uw hulp! 

 

Bijeenkomst KCR (Kindcentrumraad) 27 oktober 2020 

Tijdens de kindcentrumraad-vergadering (KCR) werd de adviesaanvraag van Tabijn over het 

uurtarief voor de opvang 2021 besproken. Helene lichtte toe over de kwaliteitsverbeteringen 

van de opvang en het gelijktrekken van tarieven voor de verschillende opvangen van Tabijn 

en naar gemeente. Hans Groot (Algemeen directeur van Stichting Tabijn) zat hierbij om de 

vragen te beantwoorden. Tevens werd het schoolplan voor dit jaar gepresenteerd, wat mooi en 

ambitieus werd bevonden. Tot slot werd de mogelijkheid besproken om de vergaderingen van 

de verschillende ‘raden’, d.w.z. kindcentrumraad, medezeggenschapsraad en lokale ouderraad 

(opvang), nog meer samen te voegen om alles meer kindcentrumbreed te kunnen bekijken en 

om een efficiencyslag te kunnen maken. Wordt vervolgd!  

 

Schoolplein 

Met de neuzen tegen het raam konden de kinderen vorige week het plaatsen van de nieuwe 

toestellen volgen. Wat wordt het mooi! En wat hebben we veel positieve feedback gehad van 

de kinderen, ouders en zelfs voorbijgangers! 

Helaas mogen de kinderen er nog niet op spelen omdat nog niet alles compleet is. Nadat het 

compleet is, kan het gekeurd worden en gaan we het natuurlijk officieel openen! Nog even 

geduld! 

 

Oproep: 

De BSO is op zoek naar joggingbroeken in de maten 128-140. Kinderen spelen namelijk 

graag buiten, óók als het regent! En dan is het lekker als je na het spelen weer een droge broek 

aan kunt! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Eén grijze handschoen 

- Gekleurde wanten  

 

 

 

 

 

 



 

(ingezonden mededeling) 

 

 
 

Groeigids-app: Chat voor ouders met jonge kinderen 

Voor ouders die een kindje verwachten en/of kinderen hebben in de leeftijd 0 tot 6 jaar is er 

nu de Groeigids-app. Via deze app kun je eenvoudig en anoniem je vragen stellen door 

middel van een chat aan een jeugdverpleegkundige van de GGD! Heb jij vragen over 

opvoeden of opgroeien en is je kind 0 tot 6 jaar oud? Dan zitten jeugdverpleegkundigen voor 

je klaar om jouw vragen te beantwoorden op de werkdagen van 08.00-17.00 uur. Op dinsdag 

en donderdag tot 20.30 uur.  

De app is eenvoudig te installeren via de appstore en is als volgt te herkennen:  

 

 
 

Kijk ook eens op www.ggdhollandsnoorden.nl voor meer informatie over wat onze 

medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg voor jou en je kind(eren) tot 18 jaar kunnen 

betekenen. Of bel tijdens kantooruren met het algemene telefoonnummer van GGD Hollands 

Noorden 088-01 00 550. Wat je vraag ook is, we staan graag voor je klaar! 

 

 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/

