
 

13 december 2017 
 

AGENDA 
 

14 december   Groep 8 gastles van bureau HALT 

19 december   Onlineklas Verkeer 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

10 januari   Luizencontrole 

12 januari    Leerlingenraadvergadering 

15 januari   Infoavond groep 8 Jan Arentsz 

22 januari   Start toetsweek 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen vrijdag de school heel mooi is versierd door de OC en andere hulpouders 

 De hele school nu in een prachtige kerstsfeer is gehuld 
 De kinderen hun bewondering niet onder stoelen of banken staken 
 Het team natuurlijk ook héél blij en dankbaar is met deze ouders/verzorgers 
 We u allen van harte uitnodigen om een rondje door de school te lopen 
 De voorbereidingen voor de kerstviering al in volle gang zijn 
 U in deze nieuwsbrief meer over de viering kunt lezen 
 In de gang de inzameling is gestart voor Voedselhulp Langedijk 
 Bij de kerstviering ook wordt gevraagd om een product mee te nemen 
 Dit in plaats van een collecte is 
 Ook in de gang de inzameling is gestart van lege flessen 
 De opbrengst hiervan gaat naar een oud-leerling die vrijwilligerswerk in Oeganda gaat 

doen 
 We hopen dat beide inzamelingen veel gaan opbrengen! 
 De kinderen de afgelopen dagen genoten van de sneeuw   
 Het soms wel moeilijk is om sneeuwballengooien 'zacht' te doen 
 We sneeuwpoppen op het plein/veld ook leuk vinden 
 We de volgende keer een sneeuwpoppenwedstrijd gaan houden 
 We hopen dat de sneeuw dus weer snel terugkomt 
 Gisteren alle leerkrachten van onze school hebben gestaakt 
 We begrijpen dat dit voor ouders/verzorgers organisatorische problemen kan geven 
 We hopen dat er meer geld naar het onderwijs gaat 
 We namelijk steeds vaker worden geconfronteerd met het tekort aan leerkrachten 
 De staking niet alleen gaat om meer loon 
 De werkdruk tot gevolg heeft dat de kinderen niet meer de hulp kunnen krijgen waar zij 

recht op hebben 
 Dit erg frustrerend en stressvol is voor leerkrachten 

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


 We met elkaar het kind voor ogen hebben 
 We hopen op de steun en het begrip van ouders/verzorgers 
 De staking helaas nog niet tot verbeteringen heeft geleid 
 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 6: 'Juf, ik ontdekte dat onze buren heel dichtbij wonen!'  

- Twee kleuters kwamen bij juf Nicole: 'Juf, heeft u een doosje kleine heperclips?' 

- Kleuter: “ik kan mijn schoen niet uitkrijgen, hij zit zo straks!” 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

19 december Dorian, groep 2B 

19 december Thijn, groep 3 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

KERSTVIERING  
 

Donderdagavond 21 december vieren we met elkaar Kerst, in de Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 

41a in Broek op Langedijk.  

De viering zal starten om 19.00 uur en duurt ongeveer een uurtje. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze kerstviering bij te 

wonen! 

In verband met de beperkte parkeergelegenheid willen u vragen zoveel mogelijk met de fiets 

of lopend te komen. 

Die avond zal er geen collecte zijn, maar willen we u vragen een product mee te nemen voor 

Voedselhulp Langedijk: die avond zal er een inzamelpunt voor de producten zijn in de hal van 

de kerk. 

We heten u graag welkom donderdagavond 21 december! 

 

VOEDSELHULP 
 

 
 
 
 
Betreft: Kerstactie Inzameling Scholen Langedijk   
 
Beste ouders, 
 
Net als de vorige jaren organiseren wij van Voedselhulp Langedijk  
voorafgaand aan kerst een inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen. 
 
Aan wat voor producten kunt u denken? 

 Limonadesiroop 

 Koffie, thee 
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 Zoet broodbeleg 

 Macaroni, rijst 

 Soepen en sauzen 

 Schoolkoekjes 

 Tandenborstels en tandpasta 

 Wasmiddel 

 
Op school zal een punt komen waar de boodschappen verzameld zullen worden. 
 
Naast deze actie hebben wij nog twee interessante acties, te weten: 

 Inzameling van (delen van) kerstpakketten. Tijdens de kerstvakantie zullen wij op werkdagen 

elke middag geopend zijn. U bent van harte welkom! 

 Inzameling van Douwe Egbertspunten. Hiervoor ontvangen wij pakken koffie die wij graag 

weer uitdelen aan onze klanten. Wij zijn u dankbaar als u deze bij ons in de brievenbus doet. 

 
Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze website www.voedselhulplangedijk.nl 
of bellen met 06-15274567. Ons adres is Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk. 
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne feestdagen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla van Hoorn 
BudgetCoach en Intaker Voedselhulp Langedijk 
carla@voedselhulplangedijk.nl 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Thema post: 

In de kleutergroepen wordt er gewerkt rondom het thema post. Met alle kerstkaarten lukt 

dit heel goed! 

De kleuters hebben brieven geschreven en op de post gedaan. 

Juf Nicole en juf Helene zijn verrast met prachtige brieven en tekeningen! Echte 

cadeautjes die wij goed gaan bewaren! Dank jullie wel! 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedselhulplangedijk.nl/

