
  

 
 

25 november 2020 
 

AGENDA 
 

25 november   Schoenzetten in de onderwijsgroepen 

27 november   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  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….. 
 

• We donderdag eindelijk op de speeltoestellen mochten 

• De kinderen naar hartenlust klimmen, klauteren en zwaaien! 

• Er heel lief en gezellig gespeeld wordt 

• Het voetbalveld opeens minder in trek is ;-) 

• Er leuke foto’s op Social Schools zijn geplaatst 

• Er nog een officiële opening volgt 

• We een ieder die heeft meegewerkt aan ons nieuwe schoolplein hartelijk willen bedanken! 

• We vooral de schoolpleincommissie heel dankbaar zijn voor al het werk dat zij hebben 

verricht! 

• Vrijdag de bovenbouwgroepen techniekochtend hebben gehad 

• Er leuke opdrachten en ontdekkingen zijn gedaan! 

• Niels uit groep 8 de enige was die een brug van K’nex kon bouwen die een pak A4-papier 

kon houden 

• De brug zelfs twéé pakken papier kon houden!  

• De brug bij drie pakken pas instortte (7,5 kilogram). 

• Vandaag alle kinderen van de onderwijsgroepen hun schoen mogen zetten 

• We hopen dat sint en piet vannacht ons kindcentrum komen bezoeken 

• Piet misschien ook wel van de kabelbaan zal gaan….. 

• We hopen dat alles nog goed is morgen! 

• Vrijdagmiddag een activiteitenmiddag is voor de bovenbouwgroepen 

• We hen alvast veel plezier wensen! 

 

 

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


KINDERPRAAT 
 

Drie kinderen komen een gevonden voorwerp brengen. Ze lopen weg en vinden “dat ze dat 

weer eens even goed geregeld hebben!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

25 november Lynn, peutergroep 

30 november Maarten, groep 7 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jaydi in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Oproep  

De BSO kan joggingbroeken en leggings gebruiken in de maten 98 t/m 140. De kinderen 

spelen graag buiten en er wordt wel eens een broek vies/nat! 

 

- Kerstfeest 

Helaas bereikte ons gisteren vanuit de GGD het bericht dat we met het kerstfeest geen 

kerstdiner mogen organiseren waarbij alle kinderen zelfgemaakte hapjes meenemen. 

Omdat we toch graag met kerst samen willen eten en ook met elkaar eten willen delen, 

hebben we nu een flink aantal horecagelegenheden aangeschreven of zij ons willen 

sponsoren met voedsel, omdat dit wel is toegestaan. Mocht u zelf connecties hebben in de 

horeca, dan vinden we het fijn als u een (kerst)balletje wilt opgooien ;-) 

Als dit lukt, is het wellicht een mooie kerstgedachte dat we een extraatje in de dozen van 

de voedselbank doen!   

 

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! 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

 

- Blauwe broodtrommel 

- 2 fietssleutels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niels en zijn Knex-brug 


