
  

 
 

21 april 2021 
 

AGENDA 
 

21 april   Eindtoets groep 8 

22 april   Filmopnames 

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

13 mei    Hemelvaartsdag 

14 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij 

19 mei    Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 mei    Tweede Pinksterdag, hele kindcentrum gesloten 

25 mei    Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

26 mei    schoolfotograaf peutergroepen 

26 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

28 mei    Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

  4 juni    Groepen 5 t/m 8 techniekochtend, groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  7 juni    Start toetsweken 

  8 juni    Première ‘A Farmers Story’ in de VUE Alkmaar 

  8 juni    Groep 8 musical-workshop 

11 juni    Groep 8 musical-workshop 

17 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

20 juni    Vaderdag 

21 juni    Studiedag, onderwijsgroepen zijn vrij, de opvang is open 

23 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

25 juni    Groepen 5 t/m 8 activiteitenmiddag 

29 juni    Groepen 5 t/m 8 sportdag 

30 juni    Groepen 3 en 4 sportdag 

  1 juli    Doordraaimiddag, onder voorbehoud, info volgt later 

  5 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

  6 juli    Afscheidsmusical groep 8 

  7 juli    De school neemt afscheid van groep 8, onder voorbehoud 

  7 juli    Rapporten mee 

  9 juli    Peuters speeltuinochtend 

  9 juli    Margedag, onder voorbehoud 

12 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

23 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

 

 

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


WIST U DAT….. 
 

• Groep 5 vorige week ook een geweldige dansworkshop heeft gehad? 

• Ze daar nog lang van na konden genieten 

• De dansjuf vertelde dat ze de groepen op school héél leuk vond om de workshop te geven 

• Ze de kinderen bij ons op school heel gezellig en aardig vindt! 

• Maandag de BSO weer open is gegaan 

• Het heel gezellig was om alle kinderen weer bij de BSO te zien! 

• We blij zijn de opvang weer volledig te kunnen draaien 

• We de pedagogisch medewerkers hartelijk danken voor hun inzet bij de noodopvang! 

• Groep 8 gisteren is gestart met de eindtoets  

• Zij vandaag de tweede en tevens laatste dag van de eindtoets hebben 

• Ze ongelofelijk goed hun best doen 

• De andere kinderen heel goed helpen door heel stil in de gangen te zijn 

• We groep 8 veel succes wensen op deze tweede dag! 

• Juf Kasja een hele stoere juf is 

• Zij gisteren bij de BSO een grote, enge spin heeft getrotseerd 

• Sommige kinderen van de BSO het verhaal in geuren en kleuren thuis vertelden 

• Dit bij juf Kasja ook wat kleur op de wangen bracht 

• Deze zinnen in de ‘wist u datjes..’ misschien ook hetzelfde effect heeft 

• Wij daarom alsnog melden dat zij heel stoer is geweest 

• En de kinderen van de BSO haar goed de moed in hebben gesproken! Waarvoor dank! 

 

KINDERPRAAT 
 

Kindje bij de BSO: “Ik mocht vandaag niet mijn nieuwe schoenen aan, want ik had zere 

bladeren” (blaren) 

 

JARIGEN!! 
 

 

 

 

 

 

Binnenkort zijn jarig: 

22 april Fenna, groep 4 

24 april Maartje, groep 8 

25 april Maartje, groep 3 

27 april Thijs, groep 5 

29 april Marre, groep 8 

1 mei Stach, peutergroep 

2 mei Raúl, groep 2 

5 mei Micha, groep 6 

8 mei Liam, groep 3 

8 mei Mila, groep 8 

11 mei Jasper, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 



 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Filmopnames morgen 

Zoals u in eerdere Nieuwsbrieven en op Social Schools heeft kunnen lezen, vinden er morgen 

televisie-opnames voor het RTL-programma ‘Onderweg naar de Regio’ plaats. 

Veel ouders hebben al in Social Schools aangegeven of hun kind(eren) gefilmd mogen 

worden. U kunt dit doen in de app onder de knop Administratie. Mocht u dit nog niet hebben 

gedaan, dan wil ik u vragen dat alsnog z.s.m. te doen. 

De datum van uitzending is nog niet bekend, maar zodra wij het weten, brengen we u 

natuurlijk op de hoogte! 

 

Koningsspelen/meesters- en juffendag/vossenjacht 

Vrijdag 23 april a.s. hebben wij een leuke feestdag! We vieren dan de Koningsspelen (dit jaar 

in aangepaste vorm) en de meesters- en juffendag! 

 

Wat zijn de Koningsspelen?  

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen 

afkomstig van 6.000 scholen in het primair onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het 

Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen vinden 

traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. De dag bestaat uit sportieve 

activiteiten die normaal gesproken worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk 

Koningsontbijt. Vanwege de coronamaatregelen mag het ontbijt dit jaar helaas niet 

plaatsvinden. 

 

Wat is meesters- en juffendag? 

Ieder jaar vieren de meesters en juffen hun verjaardag. Het ene jaar doen ze dit alleen met de 

eigen groep en het andere jaar doen de medewerkers dat met elkaar op dezelfde dag, op de 

zogenaamde meesters- en juffendag. En dit jaar valt de meesters- en juffendag op 23 april! 

Alle meesters en juffen alvast gefeliciteerd! 

 

Deze feestelijke dag vieren we onder andere met een heuse coronaproof-vossenjacht in de 

ochtend! Het wordt een gezellige en leuke activiteit met álle kinderen van het kindcentrum. 

Nog even wat informatie op een rijtje: 

- De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht 

- Alle kinderen mogen verkleed op school komen en/of met oranje/rood-wit-blauw 

versierde (aan)kleding 

- De kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen 

- Alle kinderen (peuters en onderwijsgroepen) krijgen ook een lunch aangeboden: dus 

ook de kinderen die om 12.15/12.30 uur vrij zijn 

- Wel willen we u vragen om uw kind(eren) een beker voorzien van naam mee te 

geven, voor het drinken bij de lunch (dat is milieuvriendelijker dan alle plastic 

bekertjes) 

 

U weet waarschijnlijk nog dat ons kerstdiner gesponsord werd door drie vaders en dat 

Marktzicht het zou leveren. Doordat ons kindcentrum dicht ging, konden we ons kerstdiner 

niet laten plaatsvinden, maar kregen heel lief wel een ‘raincheque’. Deze raincheque wordt nu 

ingewisseld voor de lunch vrijdag, waarvoor natuurlijk ongelofelijk bedankt!!! 

Super lief, drie vaders die liever anoniem blijven maar van wie de namen lijken op Niels, Piet 

en Mike! Nogmaals heel erg bedankt! ……. 

 

 



 

 

KONINGSDAG  (Bericht van de Oranjestichting Broek op Langedijk) 
 

Koningsdag 2021 – Kleurwedstrijd 

Deze week wordt er op school een kleurplaat uitgedeeld.  

Door het meedoen maken de kinderen kans op schitterende prijzen!  

Kleur de kleurplaat in en plaats een foto van de creatie op de facebook-pagina van Broeker 

Koningsdag. Doe dit uiterlijk op 27 april onder het bericht over deze kleurwedstrijd. Vermeld 

op de tekening ook naam en leeftijd etc. De prijswinnaars worden in de week van Koningsdag 

bekendgemaakt. 

 

 

Koningsdag 2021 – Maak een gezinswandeling door het dorp en win!  

Op Koningsdag is er altijd een optocht en spelletjes op het Havenplein. Helaas kan dat dit jaar 

niet, maar de kinderen kunnen wel een prijs winnen! Op het gedeelte Dorpsstraat even en 

oneven tussen nummer 1 (Papenhorn) en 225 (Banscheiding) hangen bij verschillende huizen 

posters met een ‘oranje kroon’.  

De posters hangen vanaf zaterdag 24 april tot en met Koningsdag 27 april.  

 

Maak één van dezer dagen met het gezin een gezellige wandeling en noteer alle huisnummers 

waar de poster hangt. Neem bij de wandeling de corona maatregelen (1,5 m. etc.) goed in 

acht. Stuur het lijstje met huisnummers met naam van de deelnemers en adresgegevens per e-

mail naar info@broekerkoningsdag.nl Doe dit uiterlijk op 28 april.  

De prijswinnaars worden in de week van Koningsdag bekend gemaakt. 

 

 

Koningsdag 2021 – Broeker Oranje TV 

Kijk op Koningsdag de hele dag mee met onze live uitzending!  

Zie www.broekerkoningsdag.nl voor het hele programma en de live-stream.  

 

 

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN 
 

Verloren:  

Meerdere kinderen zijn hun fietssleutel 

kwijt. Mocht je er eentje hebben gevonden, 

dan graag inleveren bij de directie. 

 

Gevonden: 

- Zwarte poezenhaarband 

- Roze haarband met strikje 

- Zilverkleurige ketting 

- Zwarte handschoenen 

 

 

 

 

 

http://www.broekerkoningsdag.nl/

