
  

 
 

2 december 2020 
 

AGENDA 
 

  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  

  6 januari   Luizencontrole o.v. 

  8 januari   Groepen 5 t/m 8 voorstelling in de Grote Kerk Alkmaar 

18 januari   Start toetsweken 

26 januari   Start Tuinbouwbattle groep 8 

  1 februari    Studiedag, de onderwijsgroepen zijn vrij  

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week  woensdag in alle onderwijsgroepen de schoen mocht worden gezet? 

• De pieten ook echt een bezoek aan onze school hadden gebracht   

• De schoenen van groep 5 echter helemaal verdwenen waren 

• Deze schoenen gelukkig werden teruggevonden in de kasten en de boekenbakken 

• En de chocolade-sinterklazen in een vuilniszak naast de prullenbak…. 

• De pieten behoorlijk ‘verstrooid’ waren! 

• Een leerling uit groep 3 vertelde dat ze “de klaas heerlijk had opgepeuzeld!” 

• Vrijdagmiddag activiteitenmiddag plaatsvond voor de groepen 5 t/m 8 

• De kinderen konden kiezen uit drama, handlettering, breinbrekers oplossen, 

stopmotionfilmpjes/ sleutelhangers/ wintertekeningen/ onderwatertekeningen maken, 

bandcoaching en handballen. 

• Het een hele leuke en inspirerende middag was! 

• De schoolpleincommissie namens alle ouders een bedankje  

heeft gehad! 

• Ze daar heel erg blij mee waren!  

• We hopen dat vrijdag sint en zijn pieten de school zullen  

bezoeken 

• De kinderen op tijd op school worden verwacht en gewoon  

om 8.30 uur naar de klas kunnen gaan! 

 

 

 

 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Een leerling wil nog even niet in de gymrij staan…”anders zit ik zo dicht op het zweet!” 

- In groep 6 gaan de leerlingen geluid opnemen bij het filmpje dat ze net hebben 

opgenomen. Ze zoeken een stille ruimte om dat te doen. “Juf, mogen we naar de 

apotheek?” (Orthotheek)  

- Bij het letters aanleren wordt gesproken over een “harde” f en een “zachte” v. In groep 3 

leren de kinderen de au en de ou. Een leerling zegt: “we leren nu de hárde au!” 

- Op de BSO vraagt juf: “Wat zijn wimpels?” Een leerling uit groep 3 antwoordt: “Da’s 

simpel, dat zijn luiers!” 

- Bij de VSO mag een leerling helpen met het rondbrengen van de appels. Juf zegt: “leg ze 

maar niet te hard  neer, want dan worden ze beurs”. Hij vraag wat beurs is. Juf zegt: “dat ze 

zacht en stuk zijn en je ze niet meer kan eten.” Reactie: “nou, dan kun je toch plakband 

gebruiken!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 december Sem, groep 8 

5 december, Sinterklaas 

6 december Bram, groep 5 

7 december Madee, groep 2 

7 december Stephanie, groep 7 

8 december Ehralyn, peutergroep  

8 december Liané, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Twan, groep 1 

Jan, groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Moeilijke dagen 

De afgelopen dagen is een aantal van onze collega’s geconfronteerd met verdrietig nieuws 

en/of ziekte.  

Zoals u kon lezen heeft meester Joost corona en moesten meerdere collega’s een test 

ondergaan en vanuit huis werken. Eén leerkracht wacht nog op een uitslag. 

Daarnaast is juf Laura sinds maandag afwezig wegens familieomstandigheden.  

Opa Auke Pool, onze klusjesopa / conciërge, liet ons gisteren weten dat zijn dochter Esther 

plotseling is overleden (tevens tweelingzus van oud-collega Mirjam Everaars). 

We wensen opa Pool en zijn familie heel veel sterkte toe!! 

 

- Maandag 7 december 

Op maandag 7 december hebben we het eerste half uur het halfuurtje speelgoed-

/spelmoment: dit hebben we in het leven geroepen omdat kinderen heel graag na 

pakjesavond willen laten zien wat ze hebben gekregen. Het speelgoed-/spelmoment houdt 

dus in dat de kinderen een stuk speelgoed mee mogen nemen dat zij van de sint hebben 



ontvangen, om mee te spelen en te laten zien. Het is niet de bedoeling dat er dure, 

kwetsbare artikelen worden meegenomen, omdat we niet aansprakelijk kunnen worden 

gesteld als er iets stuk of weg is en we niet willen dat kinderen geconfronteerd worden met 

de waardeverschillen in cadeaus. 

 

 

 

GELUKT! 
 

We zijn super blij om te kunnen melden dat het is gelukt om het kerstdiner voor alle 

kinderen van de onderwijsgroepen gesponsord te krijgen!!!! 

We zijn de sponsoren ontzettend dankbaar!!! 

Welke sponsors maken dit mogelijk? 

 

➢ MarktZicht Eten en Drinken (hoofdgerecht) 

➢ De Bruijn sap (drinken) 

➢ Mama Mieppie Hapjesservice (toetje) 

➢ Vomar (gezond bijgerecht en stokbrood) 

 

Ongelofelijk bedankt!!!! 

 

KERSTINZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Ook dit jaar doen we mee met de inzamelactie voor de voedselbank Langedijk. Juist in deze 

tijd is de inzamelingsactie van groot belang: het aantal mensen dat gebruik wil maken van de 

voedselbank loopt op, maar de acties bij de supermarkten liggen stil door corona. 

In de gang bij de hoofdingang zal vanaf maandag een aantal dozen staan waarin houdbare 

levensmiddelen ingezameld worden, zoals koffie, pasta, rijst, hagelslag e.d. In de bijlage leest 

u meer over deze actie. 

U kunt de producten meegeven aan uw kind(eren), maar de producten mogen ook in de 

ochtend aan de leerkracht die dan op het plein aanwezig is overhandigd worden.  

We hopen dat er, juist in deze tijd, een enorme hoeveelheid levensmiddelen wordt 

ingezameld! Alvast bedankt! 

 

>> Eén ouder heeft een heel Vomar-boodschappenpakket gedoneerd! Hartelijk dank! 

>> Wellicht kunt u de voedselbank sponsoren met de producten die u nu niet gebruikt voor 

het school-kerstdiner! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Blauwe broodtrommel 

- Twee eenzame handschoenen 

- Eén eenzame want 

- Twee fietssleuteltjes 

 

 

 

 

 

 

 

 


