
 

24 januari 2018 
 

AGENDA 
 

26 januari   Plusgroep 

  2 februari   Plusgroep 

  7 februari   Rapporten mee 

  8 februari    Studiedag, alle leerlingen vrij  

  9 februari   Techniekochtend, groepen 1 t/m 4 vrij  

  9 februari   Plusgroep 

12 februari   Start 10-minutengesprekken en adviesgesprekken 

13 februari   Onlineklas Verkeer 

16 februari   Plusgroep 

20 februari   Open dag voor opgave nieuwe leerlingen (onder voorbehoud) 

21 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

  5 maart   Ik eet het beter groep 5 

  6 maart   Onlineklas Verkeer 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Plusgroep 

16 maart  Nationale pannenkoekdag, groep 6 bakt voor  

zorgcentrum Horizon 

16 maart  Ik eet het beter groep 6 

16 maart  Activiteitenmiddag groep en 5 t/m 8 

20 maart  Afsluiting Project, informatie volgt 

20 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

22 maart Ik eet het beter groepen 7 en 8 

25 maart Start zomertijd 

29 maart Paasviering 

29 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij  

31 maart Scholenhandbaltoernooi 

  1 april Eerste Paasdag 

  2 april   Tweede Paasdag 

 

WIST U DAT….. 
 

 Deze week de toetsweek voor het leerlingvolgsysteem is gestart 

 De kinderen allemaal erg goed hun best doen 

 We heel trots zijn op alle leerlingen 

 De leerlingen van de Plusgroep bij de Kick of van de Energy Challenge een toekomststoel 

hebben gemaakt 

 Deze vanaf vandaag is te bewonderen in de teamkamer 

 Zij de stoel aan een speciaal persoon of bedrijf moeten gaan geven 

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


 Deze persoon of dit bedrijf zich inzet voor een duurzame toekomst 

 De leerlingen van de groepen 4, 5, 6 en 7 gisteren weer een gastles Verkeer hebben gehad 

 Het blijkt dat er helaas nog leerlingen moeite hebben om thuis in te loggen 

 Er vandaag op Social Schools weer een handleiding voor het inloggen wordt gezet 

 Vorige week een voetbal in een boom vast zat 

 De leerlingen dachten met een andere bal deze eruit te kunnen gooien 

 Er vervolgens twee ballen in de boom vastzaten 

 Juf Cora met een ‘uitschuifplumeau’ de ballen uit de boom kreeg 

 We dat heel knap vonden 

 De leerlingen van de leerlingenraad een brief hebben gestuurd naar de gemeente 

 Ze in deze brief vragen of er meer speeltoestellen o.i.d. op het veld mogen 

 We benieuwd zijn naar het antwoord 

 We u hier natuurlijk van op de hoogte houden! 

 Twee leerlingen van groep 8 gisteren gingen ‘headbangen’ 

 Dit letterlijk bedoeld wordt 

 Zij hebben gevoeld dat een schedel heel hard kan zijn 

 De moeder van één van de leerlingen vroeg of hij niet tegen een muur was gelopen 

 De bult namelijk wel eruit zag alsof hij dat had gedaan 

 Zelfs het koelen met een icepack niet voldoende had geholpen 

 We hopen dat zij deze botsing eenmalig laten! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leeftijd inschatten is niet makkelijk. Juf Lineke vertelt dat een juf een baby’tje krijgt en 

laat de kinderen raden. Leerling: “mmm, juf Helene?” 

- Ook bij de kleuters is erover gepraat dat juf Rianne over een half jaar een baby’tje krijgt. 

Leerling: “ja, ik zag al dat juf Rianne al een heeeeele dikke buik had!”  

Andere leerling: “mijn opa is al heel oud en heeft ook een hele dikke buik, het lijkt wel of  

daar ook een baby’tje inzit!” 

- Juf legt bij een rekenspelletje steeds dopjes neer om het tellen aan te leren. Leerling: “juf, 

je legt de dopjes steeds opnieuw neer, kun jij ook nog niet tellen?” 

- Drie leerlingen van groep 8 gaan de klassen rond i.v.m. een verjaardag. Ze zijn in groep 6. 

Juf Jet zegt tegen groep 6 dat ze naar het bord moeten kijken en stelt een vraag over wat er 

op het bord staat. De drie leerlingen van groep 8 kijken ook. Juf Rianne zegt tegen hen dat 

ook zij goed meedoen! Reactie: “ja, wij zijn leerzaam!” 

- Een kleuter heeft buikvreemd (buikgriep). 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

26 januari Cees, groep 8 

27 januari Daniël, groep 4 

30 januari Renske, groep 4 

30 januari Ralph, groep 5 

30 januari Mira, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

  

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Enquête: 

Vorige week heeft u een uitnodiging gehad om een enquête in te vullen over onze school. We 

vinden het heel fijn als u de moeite neemt om deze enquête in te vullen! Momenteel hebben er 

43 ouders gereageerd - helaas nog niet voldoende om de enquête representatief te laten zijn. 

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan alsnog z.s.m. doen? Dit kan tot 

28 januari. Alvast bedankt! 

 

SCHOOLHANDBALTOERNOOI  
 
Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi! 

Het was hard werken en zwoegen voor de handbaldames van Oranje. Maar met teamspirit en strijdlust 

zijn ze knap op de 3e plek geëindigd op het WK handbal! 

Het handbal van nu is voor stoere jongens en meiden die van actie houden. 

Krijg je alweer zin in een wedstrijd? Dat komt goed uit want: 

Handbalvereniging Lacom ’91 organiseert 31 maart weer het jaarlijkse Scholenhandbaltoernooi 

In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). Er 

wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training wordt gegeven 

door ervaren handbalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee kan doen. Na de training 

worden er wedstrijdjes gespeeld. 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd over blijft 

voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de scholen 

kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Data van deze trainingen volgen binnenkort. 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen leuker 

en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen. 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noordkampioenschap door de 

groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen. 

Wil je meedoen aan het schoolhandbaltoernooi? Doe dan het volgende: 

- Maak een team van minimaal 5 tot maximaal 7 spelers 

- Vraag een ouder/verzorger/ opa/oma/ andere volwassene om jullie te trainen en de dag van het 

toernooi jullie team te coachen 

- Geef je team op (alle spelers en de trainer/coach) bij juf Alie, vóór vrijdag 9 februari a.s. 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6) 

en de D-jeugd (groep 7 en 8): http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/ 

http://www.handbal.nl/jeugd/d-jeugd/ 

            Handbal vereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier 

ERPEN 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 
Klein knuffelmuisje, lichtgrijs met roze 


