
 

18 juli 2018 
 

AGENDA 
 

18 juli    Afscheidsmoment groep 8  voor alle leerlingen 

18 juli    Rapporten mee 

20 juli    Margedag: alle leerlingen vrij  

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

  3 september   Eerste schooldag na de vakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 De leerkrachten van groep 3 en 4 maandag hun verjaardag hebben gevierd 

 Zij héél erg verwend zijn 
 Met het mooie weer konden genieten van een waterfeest 
 Juf Angela het meest nat was gespoten van iedereen 

 Zij gelukkig droge kleren had meegenomen 

 Maandagmiddag de musical voor de groepen 1 t/m 4 werd opgevoerd 
 De eerste opvoering al heel goed ging 
 Dinsdagmiddag de musical voor de groepen 5 t/m 7 en oud-leerlingen werd opgevoerd 

 Deze gelukkig óók heel goed ging 
 Dinsdagavond de afscheidsavond voor groep 8 was 

 Die avond hun musical voor ouders/verzorgers en belangstellenden was 
 Het wel erg warm was in de zaal 
 Maar de leerlingen van groep 8 het nóg warmer hadden onder de lampen! 

 De hal van de school helemaal in het teken stond van de musical  

 Het net een échte camping leek 
 Juf Helene al bijna ging kamperen 
 Zij helaas haar tandenborstel niet bij zich had 

 We vandaag als school met alle kinderen afscheid gaan nemen van groep 8 
 De tissues al klaar liggen….;-( 

 Vandaag ook de rapporten meegaan naar huis 
 Morgen de allerlaatste dag van dit schooljaar is 

 We weer een mooi en goed jaar kunnen afsluiten met elkaar 
 Vrijdag alle leerlingen vrij zijn! 
 We u allen een hele fijne vakantie wensen! Tot 3 september!! 
 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Nel ziet wat water op de grond liggen en dweilt dat op. Leerling van groep 3: “Wat lost 

u dat toch weer goed op juf!” 

- Een school ‘in Broek’ kenmerkt zich op vele manieren. Vorige week vertelden we al via 

Facebook dat we het zo leuk vinden dat er kinderen per boot naar school komen.  

In groep 7 spraken ze deze week over nog iets typisch Broeks: 

Juf tegen leerling: “wat heb jij gedaan dit weekend?” 

Leerling: “Ik ben naar mijn opa en oma gezwommen en weer terug!” 

- Een jarige kleuter, als juf vertelt dat ze naar de musical (van groep 8) gaan: “Ik krijg van 

juf een musical voor mijn verjaardag!” 

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


 

JARIGEN!! 
 

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

 

18 juli Samuël, groep 1 

24 juli Maud, groep 2 

24 juli Jessie, groep 1 

24 juli Ruben, groep 6 

25 juli Assunta, groep 6 

28 juli Hidde, groep 5 

29 juli Ybe, groep 1 

31 juli Joey, groep 2 

 

1 augustus, Julian groep 1 

6 augustus Charlie, groep 1 

8 augustus Fedde, groep 5 

9 augustus Christel, groep 7 

11 augustus Dex, groep 1 

11 augustus Ezra, groep 4 

13 augustus Beau, groep 1 

20 augustus Jano, groep 2 

21 augustus Tim, groep 2 

25 augustus Anoek, groep 5 

30 augustus Stijn, groep 5 

 

1 september Iris, groep 2 

3 september Lisa, groep 4 

3 september Sam, groep 4 

 

In /net na de zomervakantie jarig en na de vakantie naar groep 1: 

21 juli Ruben Jong 

7 augustus Femke Kamp 

30 augustus Marly Vogels 

2 september Erben Ridderhof 

4 september Boaz Plak 

 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Verhuiskinderen: 

Helaas nemen we niet alleen afscheid van de leerlingen van groep 8, maar ook van een 

aantal leerlingen dat gaat verhuizen: 

Ischa van As gaat verhuizen naar Haarlem, Susanna en Rebecca Tadema verhuizen naar 

Nijkerk, Dorian Meijering naar Noord-Scharwoude en Thomas Tijm start op een andere 

school. We vinden het heel jammer dat jullie weggaan, maar ook leuk dat we van jullie 

hebben mogen genieten! 

We wensen jullie heel veel succes en plezier op jullie nieuwe school! 

 

 



 

- Eerste schooldag na de zomervakantie 

De eerste schooldag na de zomervakantie, maandag 3 september, bent u allen van harte 

welkom om op school koffie en thee te drinken en bij te praten. Dit kan vanaf half negen, 

nadat de kinderen in de klassen zijn gebracht! 

Dus komt allen, en praat gezellig bij over alle vakantieperikelen en begin het schooljaar 

goed! 

 

AFSLUITING VAN HET SCHOOLJAAR 
  

Weer een schooljaar ten einde… 

Het was een mooi jaar, met goede en minder goede gebeurtenissen. We hebben weer met 

elkaar mogen lachen, huilen, spelen, leren en ontdekken. 

Wat hebben we genoten van uw kind(eren) en wat hebben we toch een prachtig beroep! 

Met een groeiend leerlingenaantal, een fijn pedagogisch klimaat, heerlijke kinderen en een 

enthousiast en bevlogen team, kijken we de toekomst vol verwondering en vol vertrouwen 

tegemoet. 

Dank dat u uw kind(eren) ons weer een jaar heeft toevertrouwd; heel fijn! 

 

Helaas neemt ons team afscheid van juf Joyce, juf Angela, juf Lisa, juf Ineke en meester Ernst 

(gym). Wat hebben we geboft met zulke goede invallers, Joyce, Angela, en Lisa! Wat hebben 

jullie je geweldig ingezet en wat een voorrecht dat we jullie bij ons op school en in ons team 

mochten verwelkomen! We hopen van harte dat we jullie in de toekomst weer mogen 

begroeten, toppers! 

Ineke, heel erg bedankt voor je inzet en begeleiding - wat fijn dat je ons wilde helpen! Heel 

veel geluk in Nijkerk! 

Meester Ernst bedankt voor alle jaren sportieve lessen als onze gymvakleerkracht. Heel veel 

plezier op de nieuwe school! 

 

Ik wens u allen en alle kinderen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe. Geniet ervan 

met elkaar en ik hoop u allen weer in goede gezondheid op 3 september te kunnen begroeten! 

 

 

Laatste schooldag 

 

 

Het schooljaar is voorbij 

Tijd om door te gaan 

 

Als een klas vol lege stoelen 

Sta ik mij hier hol te voelen 

Sta ik hier maar. Stil te staan 

 

Ik sta. Ik slik. Ik zucht. Ik zeg 

Tot slot alleen nog maar 

 

Met een snik vol snot. Tot ziens 

Het allerliefst tot volgend jaar 
 



AFSCHEID VAN GROEP 8 
 

 

 

Dag lieve 

 

WE GAAN JULLIE MISSEN!!!! 
 



NIEUW TALENT GEZOCHT! 
 

VanArkel-producties zoekt nieuw talent voor de hitserie: ‘de Arkel-luizenmoeder’. Heeft u 

altijd al elke woensdag na een vakantie een luizenspeurtocht willen houden, samen met de 

andere Arkel-luizenmoeders? 

Verrijkt uw cv, geniet van de luizenmoeder-gemeenschap en meldt u aan! Succes verzekerd, 

baangarantie voor het leven! 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 
Rosalie uit de kleutergroep is haar rode Eastpack-rugtas kwijt. Haar naam, Rosalie Slot, staat 

erop. 

 

Alle gevonden voorwerpen liggen vandaag en morgen in een grote bak in de hal bij de 

hoofdingang. Niet opgehaalde kleding gaat naar Dorcas.  

 

      

 
 


