
 

1 november 2017 
 

AGENDA 
 

  1 november   Luizencontrole 

  1 november   Herfstwandeling groepen 1/2 

  1 november   Gastles bibliotheek groep 5: ‘Op het puntje van je stoel…’ 

  6 november   Start Week van Respect 

  7 november   Groep 8 naar Kamp Vught 

  7 november  Gastlessen muziek groepen 4 en 7 

  8 november   Lampionnenochtend  

  9 november   Nationaal Schoolontbijt 

  9 november   Dag van Respect 

  9 november  Voorstelling ‘Niemand is zoals jij’, voor groepen 1/2, 3, 4, 5, 6 

9 november  Workshop ‘Ik alleen in de klas’ groep 7 

10 november   Workshop ‘Fight your inner Monkey’ voor groepen 7 en 8  

10 november   Sint Maarten vieren voor de groepen 1 t/m 3 

11 november   Sint Maarten 

13 november   Groep 8 naar HVC 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

18 november   Scholenvolleybaltoernooi  

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

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

28 november   Onlineklas Verkeer 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

 

WIST U DAT….. 
 

 Het een heerlijke herfstvakantie is geweest 

 De leerkrachten maandag vol goede moed begonnen met een studiedag 

 Op deze dag  het verlagen van de werkdruk centraal stond 

 We veel hebben geleerd over energieverslinders en energie-gevende zaken 

 We in ieder geval konden concluderen dat onze leerlingen en het lesgeven ons nog steeds 

héél veel energie geeft! 

 De heerlijke lunch tussen de middag ook de nodige energie verschafte  

 Gisteren juf Kristel in groep 4 was om alvast kennis te maken 

 Zij morgen haar eerste werkdag heeft 

 We haar alvast veel plezier wensen! 

 De groepen 1/2A en 1/2B vandaag de Herfstwandeling hebben 

 Het gelukkig ook echt herfstig weer is 

 We alle kleuters heel veel plezier wensen! 



 We via deze weg ook alle ouders/verzorgers willen bedanken voor hun hulp bij de 

herfstwandeling 

 Groep 5 vanmorgen een gastles heeft van de bibliotheek 

 Het thema is: ‘Op het puntje van je stoel…’ 

 Het vast een spannende en leuke les wordt 

 Binnenkort de inschrijvingen voor de 10-minutengesprekken open worden gezet op Social 

Schools 

 De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hierbij aanwezig verwachten te zijn 

 Zij een formulier ontvangen waarop zij het gesprek kunnen voorbereiden 

 Wij het belangrijk vinden dat leerlingen zelf ook aangeven hoe het gaat 

 We niet alleen over maar juist ook graag mét de leerling spreken 

 Volgende week de Week van Respect plaatsvindt 

 Die week veel lesactiviteiten in het teken staan van de Week van Respect 

 U hierover meer kunt lezen verderop in deze nieuwsbrief! 

 

JARIGEN!! 
 

Deze week één jarige:  

3 november Joëlle, groep 3 

Joëlle, een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Benthe van Slooten in groep 1-2A.   

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

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Verdrietig……. 

Silke Schoon uit groep 1 is enorm 

verdrietig. Gisteren is overdag haar 

fietsje meegenomen van het 

kleuterplein! 

De fiets is roze, met een Hello Kitty-

zadel en zwarte banden. Het achterlicht 

doet het niet, maar het voorlicht wel. 

Silke is erg verdrietig en hoopt dat haar 

fiets snel weer teruggebracht wordt! Wil 

iedereen goed om zich heen kijken en 

helpen zoeken? Hier ziet u een foto van 

de fiets. De fiets van Silke heeft geen 

mandje en zijwieltjes. 

 

- Flessenactie 

Nog niet alle bonnetjes voor de 

flessenactie zijn binnen, maar tot nu toe is de opbrengst van de flessenactie: € 81,45. Dat is 

een mooi begin!  



De ouders die hebben geholpen met inleveren: heel erg bedankt! In deze nieuwsbrief ziet u 

een foto van Niels: hij leverde een grote zak flessen van school in bij de winkel voor precies 

€ 20,00! Bedankt Niels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Decembertraktaties 

Binnenkort beginnen de gezellige dagen rondom kerst en Sinterklaas. We weten van de 

meeste kinderen of zij wel/geen allergieën hebben. Heeft u dit echter nog niet doorgegeven, 

mailt u dan s.v.p. naar arkel@tabijn.nl . Ook als er een allergische reactie kan ontstaan bij 

bijvoorbeeld strooigoed, zijn we daar graag van op de hoogte. 

 

- Scholenvolleybaltoernooi op 18 november - herhaling 

Jaarlijks organiseert volleybalvereniging Relay een scholentoernooi voor de basisscholen 

van Langedijk. Ook dit jaar natuurlijk! Het scholentoernooi vindt plaats op:  zaterdag 18 

november 2017 in sporthal Geestmerambacht – Noord-Scharwoude. Met het 

scholentoernooi richten zij zich op de groepen 3 en 4 (zij spelen circulatievolleybal op  

niveau 1) en groepen 5 en 6 (deze spelen circulatievolleybal op niveau 3).  Het is belangrijk 

dat de kinderen de regels van de niveaus weten en een aantal keren geoefend hebben. Een 

samenvatting van de spelregels is te verkrijgen bij de directie.  

Het programma voor alle groepen zal ’s middags van ca. 13:00 -16:00 uur zijn, dit om de 

kinderen gelegenheid te bieden hun eigen sport te beoefenen en op deze dag zal eveneens 

Sinterklaas zijn intrede doen. Een team bestaat minimaal uit: 4 kinderen en een 

trainer/begeleider, wisselen tijdens wedstrijden is toegestaan. Meedoen?  Schrijf je team in 

mét trainer/begeleider (zonder trainer/begeleider kan je team NIET meedoen!) bij meester 

Peter, voor 3 november a.s.  

 

 

 

 

 

 

WEEK VAN RESPECT 
 

Volgende week is het op school onze jaarlijkse 

Week van Respect. Tijdens deze week zullen er verschillende activiteiten rondom het thema 

Respect plaatsvinden. 

We beginnen de week met het doornemen van het Gedragsprotocol (de regels van de school), 

die in elke klas hangen. Omdat we willen dat alle kinderen weten wat de regels zijn en zich 

hieraan houden, zetten zij allemaal hun naam op het blad met het lieveheersbeestje. Deze 
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wordt ook zichtbaar in de klas opgehangen. Daarna kan de Week van Respect écht van start! 

Zo zal groep 8 een bezoek gaan brengen aan kamp Vught (samen met de jeugdwerkers van de 

gemeente Langedijk), doen we mee aan de challenge voor het bouwen van respectzones, 

houden we de lampionnenochtend, krijgen de groepen 1 t/m 6 een voorstelling te zien, zullen 

we samen ontbijten bij het Nationaal Schoolontbijt e.d. We hopen dat het een leuke, goede, 

respectvolle week wordt! 

 

LANGEDIJKER SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 
 

Op donderdagavond 16 november en vrijdagavond 17 november is het Langedijker van 

de Ridder schoolschaakkampioenschap. Bij dit toernooi spelen de kinderen in teams van vier 

kinderen tegen andere teams van scholen uit Langedijk. Bij dit vooral gezellige toernooi is het 

niet zo belangrijk hoe goed je kunt schaken en je hoeft er ook geen lid van een schaakclub 

voor te zijn. 

Op donderdagavond moet je om 18.45 aanwezig zijn en zijn we om 20.30 weer klaar. Op 

vrijdagavond moet je ook om 18.45 aanwezig zijn, die avond zijn we om 21.00 klaar. Het 

toernooi is bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met 8. Kinderen die in groep 4 zitten en 

op schaakles zitten zijn ook welkom. 

Bij het toernooi zijn leuke prijzen te winnen. De winnende school wint de ‘Klaas Verweel 

Cup’. Meester Verweel is een meester die vroeger les heeft gegeven op de J.D. van 

Arkelschool. Hij vond schaken zo leuk dat hij er ook op school les in gaf, daarom is de beker 

naar hem vernoemd. Ook zijn er nog medailles te winnen en is er een vaantje voor iedere 

deelnemer. 

Als je mee wilt doen met het schoolschaakkampioenschap, dan kun je je opgeven bij juf 

Nel, uiterlijk dinsdag 14 november. Juf Nel zal de kinderen dan indelen in teams. 

Om van tevoren extra te oefenen zijn er gratis schaaktrainingen op de clubavond van SV 

Schaakmat. Deze trainingen vinden plaats op dinsdagavond 7 , 14 en 21 november en duren 

van 18.45 tot 20.00. Als je hieraan mee wilt doen, kun je op deze avonden gewoon naar de 

schaakclub gaan. De locatie van de trainingen en het toernooi  is: CEC De Binding, 

Bosgroet 14, 1722 KA,  

Zuid-Scharwoude. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen: 

Ja, ik wil meedoen met het schoolschaakkampioenschap!  

Dit strookje lever ik uiterlijk dinsdag 14 november in bij juf Nel.  

Naam:  __________________________________ 

Groep: ___ 

Ik kan wel/niet schaken 

Ik zit wel/niet op schaakles 

 

Voor de ouders: 

Ja, ik kan ook de kinderen begeleiden bij het toernooi (het is hierbij niet van belang of u kunt 

schaken). 

Ik kan beide avonden / alleen donderdag 16 november / alleen vrijdag 17 november. 

Mijn naam is: _________________________________ 

Tel.nr:______________________________________ 

 

 

 



Jeugdsportfonds: alle kinderen moeten kunnen sporten 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en daarmee ook het nieuwe 

sportseizoen. Veel kinderen proberen nu een nieuwe sport uit, maken vriendjes en 

ontwikkelen zich op deze manier spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit 

vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds in 

Langedijk actief. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de sportattributen voor 

kinderen en jongeren uit de gemeente Langedijk. Deze kinderen worden aangemeld door een 

intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een 

juf of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener of huisarts.  

 

Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten? Dan komt 

uw kind wellicht in aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van een 

sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland. Voor 

het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de juf of meester van uw kind(eren) of een 

andere professional die uw gezin goed kent. “Op deze manier helpen we jaarlijks veel 

kinderen in de gemeente Langedijk”, vertelt coördinator Arianne Niks van het 

Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten met 

vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk 

ook fysiek. Echter weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar ons 

nog niet hebben gevonden.” 

 

Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland voor meer informatie. U kunt het 

Jeugdsportfonds ook telefonisch bereiken via 06-20074161 of noord-

holland@jeugdsportfonds.nl.  

 

GE 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Knutseldoos  

- Toets 

- Plakwerkje  
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