
  

1 juli 2020  
 

AGENDA 
 

  1 juli  Groep 8 neemt afscheid van de school: onder voorbehoud 

  1 juli  Rapporten mee 

  3 juli  Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur, margedag vervalt. 

  6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

17 augustus Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week donderdag de ‘doordraaimiddag’ plaatsvond 

• Dit inhield dat alle leerlingen in hun nieuwe groep mochten kijken en met de volgende 

juf/meester konden kennismaken 

• Dit natuurlijk best een beetje spannend was! 

• Groep 7 vrijdag een gastles had over mediawijsheid  

• Deze les vooral ging over hoe je je gedragen moet op internet, zoals in whatsapp-groepen 

• Maandag en dinsdag de leerlingen konden genieten van de eindmusical van groep 8  

• Gisteravond de afscheidsmusical voor ouders was 

• Dit alleen buiten kon plaatsvinden i.v.m. corona 

• Het jammer was dat het weer niet wilde meehelpen  

• Maar het wel leuk was dat er een echte VIP-gast was: Carlo Boszhard 

• Hij heel benieuwd was hoe zijn musical werd gespeeld 

• We heel blij zijn met Schoon-producties die de film live wilde streamen! 

• Zo toch iedereen thuis ook kon meegenieten 

• We ongelooflijk blij zijn met de ouders die zo hard hebben geholpen om het mogelijk te 

maken dat de musical tóch live kon worden gespeeld én buiten 

• Er bijvoorbeeld veel moeite is gedaan om het decor buiten op te zetten 

• Ook de hekken, planten, versnaperingstasjes etc.: geweldig! 

• Groep 8 vandaag nog ‘Levend Stratego’ gaat spelen 

• We hen heel veel plezier wensen! 

• Alle kinderen vandaag hun rapport meekrijgen 

• Deze ook een woord van henzelf en de ouders bevat 

• Het namelijk een jaar was om nooit te vergeten!!! 

• E vanavond voor de ouders van de bovenbouwgroepen een webinar is over mediawijsheid 

• U hier de uitnodiging over kunt vinden op Social Schools! 

• We morgen afscheid nemen van juf Nel en juf Alie 

• De kinderen van de kleuterklassen en van groep 5 verkleed op school mogen komen 

• Alle kinderen een traktatie ontvangen en dus geen ‘tien-uurtje’ hoeven mee te nemen 

• We u willen vragen nog te denken aan de voor juf Nel en juf Alie 

• U deze morgenochtend mee kunt geven aan uw kind 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Juf Alie: “Ik pak even een nieuwe stoel, want deze is helemaal nat. Straks denkt 

iemand nog dat ik een luier nodig heb!” 

Leerling: “Juf, draag jij een luier?????” 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: (we zetten er de groepen van dit huidige schooljaar bij!) 

1 juli Mila, peutergroep/groep 1 (na de vakantie naar school) 

2 juli Alix, groep 1 

2 juli Gijs, groep 3 

3 juli Sam, peutergroep/groep 1 (na de vakantie naar school) 

3 juli Nadine, groep 1 

4 juli Silke, peutergroep/groep 1 (na de vakantie naar school) 

6 juli Arianna, groep 7 

9 juli Jurre, groep 6 

9 juli Emma, groep 8 

11 juli Rif, peutergroep 

11 juli Tijmen, groep 8 

12 juli Wouter, groep 7 

13 juli Tijmen, peutergroep/groep 1 (na de vakantie naar school) 

14 juli Nikky-Jayney groep 8 

15 juli Moos, peutergroep 

15 juli Thijn, groep 8 

18 juli Samuël, groep 3 

18 juli Olivier, groep 1 

19 juli Benjamin, peutergroep/groep 1 (na de vakantie naar school) 

21 juli Ruben, groep 2 

24 juli Jessie, groep 3 

24 juli Maud Balder, groep 4 

24 juli Ruben, groep 8 

25 juli Assunta, groep 8 

28 juli Hidde, groep 7 

29 juli Ybe, groep 3 

29 juli Bojana, groep 5 

31 juli Joey, groep 3 

1 augustus Julian, groep 3  

7 augustus Femke, groep 2  
8 augustus Fedde, groep 7 

11 augustus Dex, groep 3 

11 augustus Ezra, groep 6 

13 augustus Beau, groep 3 

 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

 



WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Job, groep 1 

Mila, groep 1 

Eva, groep 5 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

JAARAFSLUITING  
 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021. 

Wat is het een vreemd, raar jaar geweest: een jaar dat we nooit meer zullen vergeten en de 

kinderen ook niet! Een jaar waarin ons kindcentrum vanaf januari ging draaien met de opvang 

in eigen beheer. Een jaar waarin het kindcentrum plotseling moest sluiten, onderwijs digitaal 

gegeven moest worden, noodopvang moest worden geregeld en ouders de rol van de 

leerkrachten thuis moesten overnemen.    

Maar wat hebben we het met zijn allen toch goed gedaan!!!! Wat zijn we er goed doorheen 

‘gerold’, wat hebben onze kinderen het magnifiek doorstaan en wat hebben ze ook veel 

geleerd! 

Want nogmaals, we spreken niet van achterstand, maar van een enorme ontwikkeling: de 

kinderen hebben geleerd over saamhorigheid, elkaar helpen, zorg voor ouderen, respect voor 

de verpleging/verzorgenden in de moeilijke tijd, het elkaar ondersteunen en ervaren hoe het is 

om je ouders als juf/meester te hebben. Een tijd waar ze later hun kinderen en kleinkinderen 

over zullen vertellen! 

 

Als team zijn we dankbaar voor alles wat u als ouder heeft gedaan. Het heeft ons ook 

geholpen om in dit jaar te kunnen blijven doen wat we zo graag doen: kinderen opvangen en 

onderwijzen! Want wat hebben we ze gemist! 

We zijn ook enorm dankbaar voor de pedagogisch medewerkers, die de noodopvang zo snel 

en goed voor elkaar hadden. 

 

Maar we zijn vooral dankbaar dat we dit jaar met elkaar mogen afsluiten, dat we geen covid-

19-slachtoffers onder de kinderen, ouders en medewerkers hebben. Dankbaar, dat we vol 

goede moed, positief gevoel, liefde en vertrouwen de toekomst tegemoet mogen gaan! 

 

Ik wens u allen een zonnige, fijne zomervakantie en tot maandag 17 augustus! 

 

Hartelijke groeten, 

Helene de Vries 

 

 

DAG GROEP 8! 
 

Dag Spetterende Sven, Jolige Jairah, Schitterende Sophie B, Enige Emma, Charismatische 

Chiel, Kanjer Kim, Lollige Laurens, Rennende Rosalie, Yippie Yara, Aardige Assunta, 

Juichende Jan Pieter, Rockende Roos, Relaxte Ruben, Wilde Wout, Singing Siena, Smiling 

Sem, Nieuwsgierige Nikky-Jayney, Noeste Noah, Trotse Thijn, Smaakvolle Sophie M, 

Eerlijke Amy, Toffe Tijmen, Joviale Jasmijn, Spontane Sifra, Jolende Jonathan, Interessante 

Isa, Vrolijke Vince 

 



 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Afscheid juf Nel en juf Alie 

Morgen is de afscheidsdag van juf Nel en juf Alie: na meer dan 40 jaren in het onderwijs gaan 

ze (verdiend!) met pensioen. We verwachten ze rond 8.45 uur op school voor een feestelijk 

ontvangst. Bij goed weer worden de pensionarissen toegesproken op het veld en kunt u daar, 

op gepaste afstand, getuige van zijn! Alle kinderen van de onderwijsgroepen krijgen die 

ochtend een leuke voorstelling te zien. Het wordt vast een hele feestelijke dag! 

 

Afscheid familie Siegmann 

De familie Siegmann (Laura, Lukas en Lenna) gaan in de zomervakantie verhuizen naar 

Polen.  

Familie Siegmann, we willen jullie heel veel succes en geluk wensen en hopen jullie volgend 

jaar weer te zien als jullie op visite komen! 

 

Afscheid Bianca en Cindy 

Binnen de Medezeggenschapsraad hebben Bianca Boeijer en Cindy Struiken Boudier afscheid 

genomen. Via deze weg willen we hen nog heel hartelijk bedanken voor hun tijd en kritisch 

meedenken voor ons kindcentrum. 

In de volgende Nieuwsbrief zullen de nieuwe leden van de MR zich aan u voorstellen.  

 

Afscheid Niels 

Niels uit groep 1/2 B gaat voor korte tijd naar een andere school. We wensen je veel succes 

Niels en hopen je over een tijdje weer te mogen begroeten! 

 

Zij-instromer 

In groep 7 komt na de vakantie een zij-instromer, juf Romy Burger. In de volgende 

Nieuwsbrief zal zij zich voorstellen! We wensen je alvast heel hartelijk welkom en veel 

plezier bij ons op school! 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020 

Kerstvakantie  21-12-2020 t/m 01-01-2021 (21-12-21 leerlingen 12.15 uur vrij) 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag 02-04-2021 (Hele kindcentrum gesloten, geen opvang mogelijk) 

Tweede Paasdag 05-04-2021  

Meivakantie  26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaartvrij 13-05-2021 en 14-05-2021 (Hele kindcentrum gesloten) 

Tweede Pinksterdag 24-05-2021 

Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

Studiedagen  Vrijdag 09-10-2020 (kindcentrum in zijn geheel gesloten) 

   Maandag 19-10-2020 (alleen de onderwijsgroepen, opvang is open) 

   Maandag 01-02-2021 (alleen de onderwijsgroepen, opvang is open) 

   Vrijdag 19-02-2021 (kindcentrum in zijn geheel gesloten) 

Maandag 21-06-2021 (alleen de onderwijsgroepen, opvang is open) 

    

 

 

 

 

 



 

 

Vakantiewedstrijd  

Voor de zomervakantie hebben we dit jaar geen leeswedstrijd, maar een fotowedstrijd. 

Maak deze vakantie een originele foto waarin je speelt met perspectief (voor voorbeelden, zie 

hieronder). De drie origineelste foto’s worden beloond met een prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

De toppers van de week zijn: 
De leerlingen van groep 8 

met hun geweldige musical, 
en de hulpouders die dit 

mogelijk hebben gemaakt! 

Toppers van de 
week:  

De leerlingen 
en hulpouders 
van groep 8! 


