
  

  
 

27 maart 2019 
 

AGENDA 
 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

28 maart   Groep 6 Energiebus 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

29 maart   Leerlingenraadvergadering 

  2 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  4 april   Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Groep 6 Stedelijk museum  

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 april   Meisjesschoolvoetbaltoernooi 

12 april   Koningsspelen 

15 april   Groep 7 naar de bibliotheek 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

16 april    Groep 7 gymles in Duikerdel 

17 april   Open training voor het handbaltoernooi 

17 april    Jongensschoolvoetbaltoernooi bij DTS 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

19 april   Goede Vrijdag 

20 april   Handbaltoernooi  

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

  7 mei    Groepen 7 en 8 verkeersles “Split the risk” 

  7 en 8 mei   kleutergroepen kabouterkringloop (NME project) 

  8 mei    Hoofdluiscontrole  

  8 mei    Schoolzwemkampioenschappen  

13 mei    Groep 8 bezoekt HVC 

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 Cultuur primair 

24 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

28 mei    Schoolfotograaf 

 

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


WIST U DAT….. 
 

 Groep 7 en 8 afgelopen donderdag naar Grote Prijs van Trinitas zijn geweest 

 De leerlingen en leerkrachten daar geweldige optredens hebben gezien en gehoord 

 Er ook enkele oud-leerlingen optraden 

 Dat dubbel leuk is om te zien en te horen! 

 Afgelopen vrijdag pannenkoekdag was 

 De leerlingen van groep 6 met elkaar wel meer dan 150 

pannenkoeken hebben gebakken 

 De pannenkoeken zijn uitgedeeld in zorgcentrum Horizon 

 De kinderen dit heel goed hebben gedaan 

 We hebben gehoord dat de ouderen de pannenkoeken 

héérlijk vonden! 

 De leerlingen van groep 6 natuurlijk ook zelf een 

pannenkoek hebben gesmuld 

 Vrijdagmiddag de tweede activiteitenmiddag plaatsvond 

 Er gelukkig ook dit keer ouders/verzorgers waren die mee 

kwamen helpen 

 Er leuke activiteiten hebben plaatsgevonden 

 Je bijvoorbeeld kon leren om haren in te vlechten 

 Er ook gehandbald werd en met boomwackers muziek 

gemaakt 

 Je je handvaardigheid kon testen bij het figuurzagen 

 Juf Margriet een gezellige muziekles gaf met instrumenten 

 De activiteitenmiddag dus weer een groot succes was! 

 We alle hulpouders/verzorgers hartelijk willen bedanken voor hun hulp! 

 Deze week de week van ‘Ik eet het beter’ is begonnen 

 We het goed vinden om stil te staan bij gezonde voeding 

 Groep 5 gisteren in museum BroekerVeiling geweest 

 Het heel goed is voor kinderen om kennis te nemen van het eigen cultureel erfgoed 

 Het ook fijn was te ontdekken dat er veel kinderen (gezinnen) zijn met een 

Museumjaarkaart 

 We dat ook een groot goed vinden! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 6 worden de keerkringen en de evenaar uitgelegd. Op een vraag van een leerling 

of je dan ook werkelijk stippellijntjes en strepen ziet als je daar zou staan (zoals in de atlas 

te zien is), gaat de klas los met visualiseren, wat een geweldig leuke les opleverde! 

- In groep 6 gaat het over de Tweede Wereldoorlog. Een leerling zegt: “als je nu een bom uit 

de Tweede Wereldoorlog vindt, moet je die meteen naar het ziekenhuis brengen.” 

(politiebureau) 

- Bij de BSO ziet een jongen een tekening dubbel gevouwen liggen en vraagt: is deze fout 

gelukt? (mislukt) 

- Na het buitenspelen tussen de middag gaat groep 7 naar binnen. Een leerlinge heeft een trui 

met capuchon aan en zet de capuchon op. Als meester Joost eraan komt zegt ze: “juf, ik 

ben een jongen geworden!” 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 maart Jairah, groep 7 

30 maart Mirte, groep 8 

  1 april Chiel, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Niels in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 
Koningsdag: HELPT U MEE? 
Nog een aantal weken en het is Koningsdag! Uiteraard willen we dit jaar weer met een prachtige 
“Van Arkel-kar” door de straten van Broek op Langedijk rijden. Dit jaar als ‘superhelden van de JD van 
Arkelschool’. Helpt u mee om dit waar te maken?  
We hebben hulp nodig bij: 

 
het schilderen van de kar & ophangen van de 
werkjes van de kinderen; altijd supergezellig met 
koffie/thee en wat lekkers (locatie: in schuur familie 
Mosch, Dijk 35), op: 
- Maandagavond 8 april, 19.00-21.00 uur 
- Dinsdagavond 9 april, 19.30-21.00 uur (na  
                                                         projectafsluiting) 

- Woensdagavond 10 april, 19.00-21.00 uur 
 
 
- Opbouw van de kar op vrijdagavond 26 april, 
18.30 -21.00 uur (sterke mensen zeer welkom!) 
- Afbreken van de kar op zaterdag 27 april, 

direct na de optocht mee op de kar om ca. 12.30 uur (sterke mannen/vrouwen zeer welkom!) 
 

Kunt u 1 of meerdere avonden? Laat het weten via de intekenlijst in de hal bij de hoofdingang of op 
de deuren bij de kleuterlokalen, of via social schools (wanneer daarover bericht wordt).  
 

Kunt u niet meehelpen? 
Niet getreurd. U kunt ook materiaal kopen. We hebben verf nodig van de Action (tubes groen, blauw, 
rood, zwart, wit en bruin) of attributen van superhelden. U kunt deze vòòr 8 april inleveren bij het 
directiekantoor. 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Beste kinderen en ouders van de JD van Arkelschool, 
Zijn jullie alweer in training?? Wij wel hoor!! De avond4daagse komt er weer aan en wel van dinsdag 
4 t/m vrijdag 7 juni. 
  
We lopen weer de 5 en de 10 km met elkaar en je kunt je vanaf NU weer opgeven.... 



>>>>Inschrijven doen we digitaal!! Net als de voorgaande jaren. U kunt €6,00 overmaken naar 
rekeningnummer: NL52RABO 0160410347 t.n.v. P.P.M. ten Bruggencate ovv de naam van uw kind, 
welke groep hij of zij zit, voor de hoeveelste keer uw kind meeloopt, en welke afstand er gelopen 
gaat worden. Inschrijven kan tot 15 april 2019. 
 >>>Kosten zijn dus €6,00 per kind, je krijgt daar je felbegeerde medaille weer voor en iedere avond 
wordt je weer voorzien van drinken en wat lekkers. 
  Het thema dit jaar is SPORTEN!! Laat jullie gedachten er maar eens over gaan en misschien 
weet je wat leuks, laat het ons dan z.s.m. weten, dan gaan we het verder uitwerken. Sowieso kun je 
de laatste avond weer helemaal los gaan op dit thema.  
Ook dit jaar zijn er weer verkeersouders dringend nodig voor bij de oversteek plaatsen. Je moet 
daarvoor een “kleine online cursus” volgen, maar dat kan thuis in je eigen tijd 
en het kost je hooguit een half uurtje. In totaal zijn er over 4 avonden meer dan 100 verkeersouders 
nodig. Uiteraard hoeven wij die niet allemaal aan te leveren, maar even voor het idee….. 
Laat ons hier dus niet mee zitten en geef je snel op want de overstekers zijn echt dringend nodig!!  

Nieuw dit jaar is: het goede doel!!! De hoofdsponsor van de wandel 4 Daagse heeft 
aangegeven door te gaan als hoofdsponsor maar… als tegenprestatie moeten we proberen zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Wat is dit jaar het Goede Doel: Jeugd Fonds Sport & 
Cultuur voor de gemeente Langedijk zodat kinderen de kans krijgen om te sporten en te bewegen, 
ook als de ouders wat minder te besteden hebben. Aangezien we dit jaar al vele acties hebben 
gehad, willen wij het niet verplichten om de kinderen langs de deuren te laten gaan. Uiteraard mag 
dit wel, te denken valt dan aan een lege flessen actie, klusjes doen etc. Wij zullen in ieder geval elke 
avond weer koffie aanbieden, maar ditmaal tegen het lage bedrag van €0,50 voor het goede doel 
uiteraard. Extra donaties zijn altijd welkom natuurlijk. We hopen dat jullie deze actie steunen en een 
lekker bakkie bij onze kramen komen drinken. Er wordt een geldmeter neergezet op de wandeldagen 
door Sport Service Langedijk zodat we kunnen zien wat er opgehaald wordt door alle scholen. Het 
bedrag dat met iedereen opgehaald wordt, wordt verdubbeld door de sponsor (NH1816) tot een max 
van €2500,- 

Houd de nieuwsbrief en de FB pagina van school in de gaten voor de laatste nieuwtjes en 
laten we er met elkaar weer 1 groot festijn van maken!! 
Wilt u zich aanmelden om ons te helpen kan dit via ppm.bruggencate@quicknet.nl    
Of schiet een van ons aan op het schoolplein. 
Alvast bedankt voor uw hulp!  
  
gr Ellis Wagenaar, Bianca Blankendaal en Pauline ten Bruggencate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Topper van de week: 

JUF MARGRIET ELLENS! 

Voor haar ongeëvenaarde inzet voor onze school, 

zelfs na haar pensioen! 


