
  

  
 

29 mei 2019 
 

AGENDA 
 

29 mei    Buitenspeelbus NME/buitenspeeldag/sportdag groepen 3 en 4 

29 mei    Groep 7 eindpresentatie “Oorlog in mijn buurt” 

29 mei    Groep 8 cultuurworkshop 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

  4 juni    Groep 8 heeft cadeau-workshop met Carlo Boszhard 

  4 t/m 7 juni    Avond4daagse 

  5 juni    Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 juni    Cultuur Primair groep 5 

10 juni    Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij  

11 juni    Start toetsweken 

20 juni    Arkelterras 

20 juni    Groepen 3 en 4 schoolreisje 

21 juni    Leerlingenraadvergadering 

25 juni    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

26 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  3 juli    Meesters- en juffendag 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen donderdag groep 6 de afsluiting van de Energy Challenge heeft meegemaakt.  

 Zij hier een mooie prijs hebben ontvangen 

 U hier meer over kunt lezen in deze Nieuwsbrief! 

 Wij hen hier veel plezier mee wensen! 

 Vorige week vrijdag techniekochtend in de bovenbouwgroepen was 

 Er onder andere hersenen werden gekraakt met optische illusies 

 Het weer een fijne techniekochtend was! 

 Groep 7 maandag de workshop speechcoaching hebben gehad 

 Dit onderdeel is van het project ‘Oorlog in mijn buurt’ 

 U hierover meer leest in deze Nieuwsbrief 

 Het project vandaag met een mooie presentatie zal worden afgesloten 

 We het heel fijn vinden dat onze groep 7 hieraan heeft kunnen deelnemen 

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


 Er over dit project vorige week een prachtig artikel is verschenen, met een mooie foto 

 We iedereen die heeft geholpen om dit mogelijk te maken hartelijk willen bedanken! 

 Gisteren de schoolfotograaf ‘in the house’ was 

 Er prachtige foto’s zijn gemaakt 

 We zeker weten dat er alleen maar mooie kinderen op de foto zijn gezet! 

 Het voor sommige leerkrachten wel iets moeilijker was om in en uit de kist te komen 

 Sommige leerkrachten nog wat krom lopen hierdoor 

 Er gelukkig dan nog wel oogcontact met kinderen gemaakt kan worden 

 Vandaag groep 3 en 4 sportdag hebben met de buitenspeelbus van de NME  

 Wij hen veel sportiviteit en plezier toewensen! 

 Groep 8 een workshop heeft gewonnen bij Benny Vreden-musicals 

 Zij deze prijs dinsdag krijgen 

 De prijs (de workshop) wordt gegeven door niemand minder dan Carlo Boszhard!!!! 

 Wij een echte VIP in ons Mozaïek zullen mogen begroeten! 

 De leerkrachten dat ook best een beetje spannend vinden! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter kan een windje niet inhouden. Reactie van andere kleuter: “zo, ben je niet uit je 

broek gescheurd?” 

- Een meisje uit groep 3 vindt het jammer dat ze alleen met haar zus op de foto gaat, want 

‘haar broer is al naar de langere school…’ 

- Een peuter trakteert in de peutergroep cupcakes met blauw/witte muisjes erop. Zegt een 

andere peuter: ‘het smaakt zo blij!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

31 mei Femke, groep 3 

31 mei Tess, groep 4 

31 mei Jelle, groep 8 

2 juni Evy, groep 4 

2 juni Leon, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OORLOG IN MIJN BUURT 
 

Vandaag is de afsluiting van het project ‘Oorlog in mijn buurt’, in groep 7, een ontmoetings-

onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar brengt rondom 

persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen uit groepen 7 of 8 gaan 

naar het huis van een oudere die tijdens de oorlog in hun buurt woonde en houden een 

interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 

Het interview is onderdeel van een verdiepend, 6 weken durend 

onderwijsprogramma, waarin leerlingen in drie masterclasses 

meer leren over WO2 en in drie talent-ontwikkelingslessen 

leren interviewen, presenteren en onderzoek doen. Op elke 

school wordt na 6 weken een eindpresentatie gehouden, waarin 

de kinderen hun eigen visie geven op oorlog en het gehoorde 

oorlogsverhaal terugvertellen aan de ouderen. Vanmorgen vindt 

deze afsluiting plaats in de zaal, om 11.00 uur. U bent allen 

welkom! 



OPROEP herhaling 
 

De bibliotheekcommissie zoekt voor volgend jaar twee nieuwe medewerkers. Bent u toe aan 

een nieuwe toevoeging op uw CV? Altijd al vrijwilligerswerk op school willen doen? Grijp 

dan nu uw kans en geef u op bij de directie! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Afsluiting Energy Challenge 

Afgelopen donderdag heeft groep 6 de afsluiting van de Energy Challenge meegemaakt. 

In de afgelopen maanden hebben zij allerlei activiteiten bedacht om zoveel mogelijk 

energie te besparen in de school. Om bijvoorbeeld extra isolatie te helpen financieren, 

werd er een ‘duurzame’ (gesponsorde) lunch 

geserveerd aan ouders en belangstellenden. 

Helaas is groep 6 niet eerste geworden met de 

challenge, maar ze hebben wel een hele mooi 

prijs ontvangen: ze mogen met de hele klas 

naar Freestyle Motion in Heerhugowaard. 

Gefeliciteerd en heel veel plezier! 

 

- Oude mobieltjes stichting de Opkikker 

Ensa uit groep 5 is ambassadeur voor Stichting de Opkikker. Vanuit deze functie heeft 

Ensa een mooie actie gestart om zo geld op te halen voor deze prachtige stichting, 

namelijk het inzamelen van oude mobieltjes. In de hal bij de hoofdingang vindt u een doos 

met een poster erboven. In de doos kunt u uw oude mobieltjes doneren. 

Ensa, een hele mooie actie!  

 

- Bezoek kinderboerderij 

De Peutergroep is afgelopen donderdag naar de 

kinderboerderij geweest. Gelukkig was het heel lekker 

weer en konden de peuters optimaal genieten van de 

dieren! Aaien, knuffelen en natuurlijk ook een beetje 

ruiken.. Gelukkig waren er veel ouders die konden 

rijden en begeleiden, waarvoor hartelijk dank!   

 

- Artistieke kinderen! 

Op de 7+ groep van de BSO is een prachtig Mozaïek-kunstwerk gemaakt! De kinderen 

hebben enorm hun best gedaan en het is werkelijk museum-waardig geworden. Het 

kunstwerk maakt de ruimte lekker vrolijk! 

 

- Ze hangen! 

Weet u het nog? De actie van de 7+ BSO-kinderen? Zij verkochten zelfgemaakte 

armbandjes, zamelden lege flessen in en hadden als klap op de vuurpijl een heerlijke 

pannenkoekenverkoop tijdens de projectafsluiting. En dat allemaal voor mooie, 

verduisterende gordijnen in het BSO-lokaal, zodat er beter gebruik kan worden gemaakt 

van het smartboard! En het is gelukt! Ze hangen! De kinderen zijn er erg blij mee! 

Bedankt opa Pool voor het ophangen van de gordijnen! Goed gedaan allemaal! 

 

-    Herhaalde oproep: 

      In de zaal hangen grote, verduisterende gordijnen. Bij een aantal van de gordijnen is de  

      zoom gedeeltelijk los. Welke handige ouder kan dit voor ons herstellen met de     

      naaimachine?  

      Alvast bedankt! 



 

 

- Arkelterras 
Om alvast te noteren: op donderdag 20 juni zal het jaarlijkse Arkelterras plaatsvinden. Het 

Arkelterras is een soort van restaurant, dat ieder jaar tijdens de WandelPlusvierdaagse van 

Alkmaar door de groep 8-leerlingen wordt verzorgd en gerund. We vragen 

ouders/verzorgers soep en/of taart/cake e.d. te maken, die we kunnen verkopen. 

Het is altijd een geweldig festijn!! U kunt dus al beginnen met het bedenken van een lekker 

recept voor een heerlijke soep of een hartige taart! 

 

   Deze week twee helden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

Lilian Huibers  

Voor het doneren van prachtig playmobile-

speelgoed voor de kleutergroepen!  
Held van de week: 

Ensa uit gr.5! 

 

 

HELD VAN DE WEEK IS: 

 

Ensa uit groep 5! Voor het inzamelen van 

oude mobieltjes voor stichting de Opkikker! 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

Lilian Huibers  

Voor het doneren van prachtig playmobile-

speelgoed voor de kleutergroepen!  
Held 

van de 

week: 

 

 

HELD VAN DE WEEK IS: 

 

Juf Kayleigh! Omdat zij is geslaagd 

voor de Ipabo met een dikke vette 8,1!!!! 



Avond  4-Daagse. 

Dinsdag 4 juni is het weer zover en gaan we gezellig met z’n allen meedoen aan de Avond 4 

Daagse.  

Dag: Vertrekpunt: Vertrektijd 5 km Vertrektijd 10 km 

Dinsdag Sporthal Geestmerambacht 18:15 18:00 

Woensdag Schoolplein de Phoenix* 18:15 18:00 

Donderdag Sporthal Geestmerambacht 18:15 18:00 

Vrijdag Sporthal Geestmerambacht 18:45 18:00 

*De auto’s mogen dan bij het winkelcentrum Broeker Veiling geparkeerd worden. 

Er zal net als vorig  jaar geen extra limonadepost voor de 10 kilometer lopers zijn. Wel 

krijgen jullie iedere avond een pakje drinken van ons mee. Misschien dat er met elkaar even 

een pauze ingelast kan worden hiervoor.  

De laatste avond is de aankomst op het schoolplein van basisschool de Wijde Veert. 

Natuurlijk is het leuk als alle opa’s, oma’s, ooms, tantes, en andere belangstellende die niet 

meegelopen hebben hier staan om de lopers te verwelkomen. De koffie en thee staan hier dan 

ook klaar! De verdiende medailles worden op deze plek ook aan de kinderen uitgedeeld. 

Daarna kan er nog gezamenlijk door de Tulpenstraat naar sporthal Geestmerambacht gelopen 

worden. 

Groep 1, 2 mogen zich melden bij de vader van Emily Steffens. 

Groep 3 mogen zich melden bij de vader / moeder van Jano Linting. 

Groep 4 mogen zich melden bij vader / moeder van Dean Kruit. 

Groep 5 mogen zich melden bij de vader / moeder van Daniël van Wijngaarden. 

Groep 6 mogen zich melden bij de moeder van Anna Boeijer. 

Groep 7 mogen zich melden bij de moeder van Jonathan (donderdag bij de moeder van Kim) 

Groep 8 mogen zich melden bij de moeder van Maud Korver. 

De 10 kilometer lopers: mogen zich melden bij vader / moeder van Anouk Pruijssers 

- Zou u zelf de weersverwachting in de gaten willen houden, mocht het warm weer 

worden geef uw kind dan een extra flesje water mee.  

- We willen nog wel benadrukken dat de ouders waar de kinderen zich bij melden niet 

verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Dit blijven de ouders!  

Het thema dit jaar is SPORTEN!!! Jullie mogen hier natuurlijk de laatste dag helemaal in los 

gaan. 

Eerder in de nieuwsbrief hebben we het over sponsering gehad, we hebben besloten om elke 

avond een bus bij de limonadepost te zetten, Hierin kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Op 

vrijdag wordt de cheque uitgereikt aan Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. Zodat de kinderen van de ouders die wat minder te 

besteden hebben, kunnen blijven sporten en bewegen. 

En als laatste zijn wij op zoek naar één of meerder 

ouders die deze functie willen overnemen. Het is een 

leuk evenement, waarbij zeker als je met meerdere 

personen bent, de taken goed verdeeld kunnen worden.  

Vind je het leuk om iets voor school te doen, maar wil je 

hier niet het hele jaar aan vast zitten. Meld je bij één 

van ons aan, wil je weten wat het inhoud, schroom niet 

en vraag het ons. Zo kunnen we jullie volgend jaar 

bijstaan en nog een jaartje helpen.  

We hopen op een gezellige en sportieve week met elkaar! 

Bianca, Pauline en Ellis     
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