
 

16 mei 2018 
 

AGENDA 
 

16 mei  De kleuterjuffen vieren hun verjaardag 

16 mei   Schoolzwemkampioenschappen 

17 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7 

18 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

18 mei    Plusgroep 

21 mei    Tweede Pinksterdag, vrij  

22 mei    Groep 8 gastles Brijderstichting  

24 mei    Groep 8 gastles ‘Praten met Soldaten’ 

25 mei    Leerlingenraadvergadering 

25 mei    Plusgroep  

28 mei    Informatieavond voor ouders groep 8 door Brijderstichting, 

 politie en jeugdwerk (informatie volgt) 

30 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

31 mei    Finaledag Energy Chalenges, groep 6 

  1 juni    Groep 8 gastles dodehoekspiegel 

  1 juni    Groep 8 gastles School-thuisroute verkeer 

  1 juni    Plusgroep 

  4 juni    Start toetsweken 

  5 t/m 8 juni   Avondvierdaagse 

  8 juni    Plusgroep 

13 juni    Schoolreisje groep 1 en 2 

14 juni    Schoolfotograaf, informatie volgt 

15 juni    Plusgroep 

17 juni    Vaderdag 

18 juni    Studiedag, alle leerlingen vrij  

19 juni    Schoolreisje groep 5, 6 en 7 

21 juni    Arkelterras tijdens AlkmaarsePlus4daagse 

22 juni    Plusgroep 

27 juni    Schoolreisje groep 3 en 4  

 

WIST U DAT….. 
 

 Op de eerste dag van de meivakantie de Koningsdag plaatsvond 

 De van Arkelschool een prachtig versierde kar had in de optocht 

 Op de kar allemaal mooie, verklede kinderen stonden 

 Dit de jury natuurlijk ook opviel 

 We daardoor een prachtige wisselbeker hebben gewonnen 

 Dit de eerste prijs is!! 

 We natuurlijk alle ouders die hebben geholpen heel veel dank zijn verschuldigd! 

 Zij het fantastisch hebben gedaan! 

 De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de kar prachtig hadden versierd met hun kunstwerken 

 We natuurlijk ook heel trots zijn op hen! 

 Iedereen vast een heerlijke, warme meivakantie heeft gehad 

 Op 4 mei bij de herdenking Marley Bosman en Chris Blankendaal een bloemstuk namens 

onze school hebben gelegd 

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


 Eva Gootjes en Stephanie Huibers hebben geholpen bij de kranslegging 

 Het een mooie herdenking was 

 In de meivakantie er op school heel hard gewerkt is 

 Opa Pool, onze klusjesopa, een mooi derde kleuterlokaal heeft neergezet 

 Daarom gelijk na de meivakantie de derde kleutergroep kon starten 

 In de groep ook onze nieuwe juf, Joyce de Vries is gestart  

 In de andere groep juf Lisa van Tussenbroek erbij is gekomen 

 We het heel fijn vinden dat we twee nieuwe, lieve en goede leerkrachten hebben gevonden 

 De kleuterjuffen vandaag met elkaar hun verjaardag vieren  

 Juf Margriet hier natuurlijk ook bij is 

 De juffen ontzettend zijn verwend 

 Gisteravond de ouderavond over Social Media en kinderen plaatsvond 

 Er een mooie opkomst was! 

 Het een hele leuke, leerzame en inspirerende avond was 

 De spreker, Bamber Delver, meer dan geweldig is! 

 We het super vinden dat hij deze avond heeft verzorgd! 

 In de vakantie ook Moederdag is gevierd 

 We hopen dat alle moeders hebben genoten van hun presentjes 

 Vanmiddag de schoolzwemkampioenschappen plaatsvinden 

 Dit bij het zwembad de Bever in Sint Pancras is 

 We het heel leuk vinden als u allemaal komt aanmoedigen!! 

 Morgen het praktisch verkeersexamen van de leerlingen van groep 7 is 

 We hen allemaal veel succes wensen! 

 Vrijdag de techniekochtend voor de bovenbouw is 

 De kinderen van de groepen 1 t/m 4 die ochtend vrij zijn! 

 De jongste groepen dus een extra lang weekend hebben. 

 We iedereen alvast fijne Pinksterdagen wensen! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling in de kleutergroep: “Juf, we hebben een nieuwe wasbak!” (watertafel) 

- Leerling tegen juf Inge: “Juf, ik had nog helemaal niet gezien dat je zo'n beschadiging op 

je voorhoofd had!” (heel klein schaafplekje) 

- In de kleutergroep praten ze over wat voor dieren er in een sloot leven. Leerling: 

‘Mallesanders!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 mei Koen, groep 1 

18 mei Arvid, groep 8 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Liam Baggerman in groep 1B. 

We wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Arkelterras 

Om alvast te noteren: op donderdag 21 juni zal het jaarlijkse Arkelterras plaatsvinden. Het 

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

Alkmaar door de groep 8 leerlingen wordt verzorgd en gerund. We vragen ouders/verzorgers 

soep en/of taart/cake e.d. te maken, wat 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! 

- Opbrengst sponsorloop: 

   De sponsorloop tijdens de Koningsspelen heeft een prachtig bedrag van maar liefst ……… 

    € 3.083,50 opgebracht! Wat zijn we trots op onze leerlingen! 

   En extra dank aan  Talitha Kuis die zo geweldig heeft geholpen met het inkloppen van de 

   machtigingen/stortingen, super! 

- Oproep luizenmoeders/-vaders: 

   Dit is uw kans om in de voetsporen te treden van de luizenmoeder! Na de vakantie hebben  

   we drie nieuwe luizenmoeders/-vaders nodig, voor luizencontrole in de kleutergroepen.     

   Iedere woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. Wie grijpt deze  

   kans? Geeft u op bij de directie en zorg voor deze fantastische aanvulling op uw CV! 
 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

- Fietszadel 

- Twee broodtrommels 

- Tupperware bakje 

- Roze fietsslot 

- Roze borsteltje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


