
 

22 november 2017 
 

AGENDA 
 

24 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

28 november   Onlineklas Verkeer 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

  6 december   Inloop tot 09.00 uur na Sinterklaas, school begint om 08.30 uur 

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 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week veel sportfestiviteiten en andere activiteiten plaatsvonden 

 We begonnen op de donderdagavond met de eerste avond van het Schoolschaaktoernooi  

 Het schoolschaakteam (Isa, Casper, Seger en Wouter) een goede start maakten 

 Zij het goede en sportieve spel de avond daarna voortzetten 

 Ze uiteindelijk met een prachtige derde plaats het toernooi hebben afgesloten 

 Isa (groep 7) een heuse beker verdiende 

 Zij het beste meisje van het toernooi was! 

 We heeeel trots zijn op onze schakers! 

 Die vrijdag ook de activiteitenmiddag plaatsvond 

 We, dankzij hulp van fantastische ouders en verzorgers, hele leuke activiteiten konden 

aanbieden 

 Er volop werd geknutseld, toneelgespeeld, haren gevlochten, winter-dennenappels 

gemaakt, muziek gespeeld, cakejes versierd, met spekjes gebouwd, sporttraining 

gedaan…en nog veel meer! 

 De volgende dag, zaterdag, het schoolvolleybaltoernooi plaatsvond 

 Het volleybalteam van de van Arkelschool heel goed en sportief speelde 

 Zij ook met een prachtige derde plaats naar huis konden gaan! 

 We ook supertrots zijn op onze volleyballers 

 Dezelfde zaterdag de Lego Robot Challenge plaatsvond 

 Dit gebeurde bij de collega-Tabijnschool Durv! in Alkmaar 

 Ons team het jongste team was 

 Zij heel erg goed hun best hebben gedaan 

 Het natuurlijk ook best spannend was, met een heuse jury erbij 

 Ons team niet in de prijzen viel, maar wel heel goed heeft gespeeld! 

 Als klap op de vuurpijl die dag ook Sinterklaas in het land aankwam 

 De kinderen hier best een beetje wiebelig van worden 



 De groepen 1 t/m 4 lekker mochten oefenen als pieten in het Pakhuis 

 Zij daar gisteren op bezoek waren 

 Het Pakhuis bij onze buren in de Broekerveiling is 

 Er veel knappe en lenige pietjes-in-spe zijn op onze school! 

 Deze pietjes goed passen bij de gezellige versiering 

 We blij zijn dat er weer zoveel lieve ouders/verzorgers hebben geholpen met versieren 

 De spanning stijgt voor het hoge bezoek! 

 We nog even geduld moeten hebben….. 

 Kinderen dat best moeilijk vinden… 

 En grote mensen soms ook! 

 Maandag jl. de vader van Divera, Sem en Ensa gastlessen karate heeft gegeven tijdens de 

gymles 

 De kinderen dit heel leuk vonden! Mocht uw kind enthousiast zijn geworden en graag op 

karate willen, dan kunt u meer informatie vinden op de, op Social Schools, bijgevoegde 

flyer. 
 

JARIGEN!! 
 

Deze week één jarige: 

23 november Ensa, groep 4 

Ensa, een fijne dag toegewenst! 

 

LEERINGENRAADVERGADERING 
 

In de leerlingenraadvergadering van vorige week is vooral gesproken over meer uitdagende 

buitenspeelattributen of speeltoestellen.  

Het zou heel fijn zijn als we het grasveld voor toestellen mogen gebruiken, maar omdat daar 

leidingen onder liggen, wordt dat lastig. Ook is het veld eigenlijk van de gemeente: we huren 

het van de gemeente Langedijk. Maar de leerlingen van de leerlingenraad gaan een mooie 

brief schrijven naar de wethouder! We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht 

u leuke ideeën hebben voor meer uitdaging voor de oudere leerlingen op de pleinen, dan 

horen we het graag.  

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Gisteren heeft de screening door de GGD plaatsgevonden. De eerste screening gebeurt 

altijd op de scholen zelf en zonder de aanwezigheid van ouders/verzorgers. Bij deze 

screening worden de ogen gecheckt en het gewicht en de lengte gemeten. De rest van het 

onderzoek en de consulten vinden plaats bij de jeugdverpleegkundige, volgens afspraak en 

in aanwezigheid van de ouders/verzorgers. Dit keer waren de kinderen geboren in 2007 aan 

de beurt. 

 

- Omdat meester Joost nog niet helemaal beter is en deze week langzaamaan een aantal 

uurtjes per dag gaat werken, zal de vervanging in groep 8 voorlopig nog worden ingevuld 

door juf Renate op de maandag en dinsdag en vanaf a.s. donderdag op de andere dagen 

door juf Ineke Bruning. We vinden het fijn dat zij dit willen doen en zo helpen de 

continuïteit te waarborgen. En we wensen meester Joost natuurlijk veel beterschap!! 

 



- Kinderkerstviering  ChristmasLit(tl)e 

Op 24 december is er een kerstviering voor de kinderen, georganiseerd door de vijf kerken in 

Broek op Langedijk. Deze viering wordt gehouden in de Trefpuntkerk en begint om 19.00 

uur. Voor deze viering zoeken wij kinderen die mee willen doen in het koor. 

Als je kunt lezen en je houdt van zingen geef je dan op! 

De repetities zijn in de Ontmoeting, Dorpsstraat 128 

in Broek op Langedijk. Op 19 november 

om 12.00 uur is de eerste repetitie. 

Je kunt je opgeven bij Hanneke Zintel, 

mailadres: arthurzintel@hetnet.nl 

 

 

 

 

“Lezen is voor de geest wat beweging is voor het 

lichaam” 

(Sir Richard Steele, Brits essayist 1672-1729) 
 

Wat doen wij op school aan lezen? Welke leesactiviteiten vinden er plaats? Wat is 

estafettelezen? Of connect? Hieronder lichten wij een aantal leesactiviteiten voor u toe. 

* Technisch stillezen: drie keer in de week lezen de kinderen in de eigen groep en wordt er 

‘stil gelezen’. Tijdens deze momenten is de bibliotheek in de school ook geopend en kunnen 

de kinderen, o.l.v. vrijwilligers, hun boek ruilen, net als in de echte bibliotheek. Ieder jaar 

investeert de school in nieuwe biebboeken. In de leerlingenraad worden titels van boeken 

verzameld die de kinderen graag in de bibliotheek willen zien. 

* Estafette-lezen: groep 4 en 5 krijgen wekelijks drie basislessen en één toepassingsles.  

De basislessen duren gemiddeld 30-45 minuten. Kinderen die moeite hebben met leren lezen 

(risicolezers) krijgen vaak extra leestijd, verdeeld over vier momenten van een kwartier. 

Alle basislessen van Estafette zijn opgebouwd uit dezelfde vier lesfasen: introductie, 

instructie, begeleide verwerking en oefening én afronding. Elke basisles start en eindigt met 

leerlingen op alle niveaus, om hen bij elkaar te houden en van elkaar te laten leren. In de 

toepassingsweken passen de leerlingen de opgedane leesvaardigheid toe. Ze lezen boeken en 

praten er met elkaar over. Leestechniek staat voorop, maar er is dus ook veel aandacht voor 

leesplezier en –bevordering. 

*Tutorlezen: Tutorlezen betekent het samen lezen van twee kinderen die onderling in 

leesniveau verschillen. Beide kinderen lezen waarbij de tutor de “leider” is. De tutor is de 

beter lezende leerling die het maatje of tutee (de minder goed lezende leerling) begeleidt. Het 

verschil in leesniveau tussen de twee lezers is minimaal 2 AVI-niveaus.  

De tutor en het maatje zitten naast elkaar en lezen samen hardop uit één leesboek/tekst. 

Afwisselend lezen beiden een eigen stukje tekst, waarbij de lezer de te lezen tekst bijwijst met 

vinger of (doorzichtige) boekenwijzer. Door het bijwijzen kan de niet-hardop-lezende lezer de 

tekst zelf volgen. Het is dan ook heel belangrijk dat de tutor als hij/zij leest dit in een laag 

tempo doet, het tempo van het maatje (de tutee), zodat deze het bijwijzen ook kan volgen. De 

tutor geeft aan als een woord fout gelezen wordt, het maatje herhaalt de zin met het fout 

gelezen woord. Als het maatje veel moeite heeft met een moeilijk woord, kan de tutor de 

eerste letter van het woord voorzeggen. Als het niet lukt om het woord te lezen kan de tutor 

vragen of hij/zij het woord zal voorzeggen. Vervolgens wordt de hele zin herhaald door het 

maatje. Door dit herhaald lezen worden de woorden beter ingeprent. 

mailto:arthurzintel@hetnet.nl


*Connectlezen: Connectlezen is een programma voor kinderen die de aanvankelijke 

leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan. De belangrijkste 

doelen van connectlezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. Ter 

bevordering van deze vloeiendheid wordt gebruik gemaakt van herhaald lezen. Binnen het 

connectlezen wordt een tekst meerdere malen gelezen. Connectlezen wordt in kleine groepjes 

(twee of drie leerlingen) of individueel onder begeleiding van de leerkracht uitgevoerd. 

Connectlezen duurt ongeveer 20 minuten en wordt drie keer per week met dezelfde leerlingen 

uitgevoerd.  

  
 

Als sinterklaas    is vertrokken….. 

staat ook kerst weer voor de deur, 

 

We proberen de school altijd weer zo gezellig mogelijk te maken in deze sfeervolle dagen. 

Dit doen we door de ramen te versieren en de grote zaal en de gangen aan te kleden. Wij vragen u, 

om te helpen de school in de gezellige kerstsfeer te brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij heel goed 

gebruiken. 

U bent van harte welkom op woensdag 06 december om 8.30 uur 

Vrijdag 22 december is het nog steeds gezellig op school. Donderdag hebben we kerst gevierd en 

vrijdag krijgen de kinderen nog wat lekkers op school.  

Tijdens deze ochtend ruimen we de kerstversiering weer op. Wij zouden heel blij zijn met uw hulp, 

want vele handen maken licht werk. Het opruimen zal gebeuren op  vrijdag 22 december om 

8.30 uur 

Wilt u via de mail laten weten of en wanneer u komt helpen? U kunt mailen naar : 

c.rootlieb@outlook.com 

Alvast vriendelijk bedankt! 

Namens de oudercommissie 


