
 

25 april 2018 
 

AGENDA 
 

27 april Koningsdag, iedereen vrij  

30 april t/m 11 mei Meivakantie, waarin 5 mei Bevrijdingsdag en 10 mei 

Hemelvaartsdag  

13 mei  Moederdag  

15 mei Ouderavond ‘Social Media’: alle ouders/verzorgers zijn 

welkom! 

16 mei  De kleuterjuffen vieren hun verjaardag 

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 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 

  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….. 
 

 Vorige week de eindtoets van Cito in groep 8 is afgenomen 

 Dit jaar voor het eerst op een digitale wijze 

 Iedereen vol spanning was of het goed ging verlopen 

 Dit helemaal gelukt is 

 Dit natuurlijk komt door de geweldige leerlingen van groep 8 

 Maar ook dankzij de ICT-medewerkers van Tabijn 

 Alleen de zaakvakken nog op papier zijn afgenomen 

 Nu het wachten op de uitslag is! 

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


 Vorige week woensdag het Schoolvoetbaltoernooi voor jongens is geweest 

 Het jongensteam zich werkelijk in het zweet heeft geploeterd  
 Ze een mooie derde plek in de pool hebben bereikt 

 We natuurlijk heeeel trots zijn op de mannen! 
 Afgelopen vrijdag de Koningsspelen plaatsvonden 
 Het gelukkig droog en zonnig was! 
 Er een prachtig bedrag van bijna € 3.000,- is opgehaald!! 
 Dit ongelofelijk fijn is voor ‘Help Stijn naar z’n dolfijn!’ 
 We onze leerlingen mega toppers vinden 
 Het a.s. vrijdag Koningsdag is 
 Met de optocht natuurlijk weer een van Arkelkar meedoet 
 Deze kar vertrekt om 10.45 uur vanaf zorgcentrum Horizon 
 We hopen dat u hen aanmoedigt langs de route 

 U ook in de tent op het Havenplein aanwezig bent voor de prijsuitreiking 
 Na de meivakantie de derde kleutergroep start 
 Deze wordt geplaatst (na 

een kleine verbouwing) in 

de hal bij de 

kleuteringang 
 We de nieuwe groep veel 

plezier wensen! 
 Donderdagmiddag om 

half drie de meivakantie 

begint! 

 We iedereen heel veel 

plezier wensen met 

hopelijk genoeg zon! 

 We jullie allemaal weer 

begroeten op maandag 14 

mei!  
 

KINDERPRAAT 
- Twee leerlingen komen een nieuwe batterij voor de klok halen. Leerling: Heeft u een 

nieuwe batterij? Want de klok loopt stil!” 

- Juf Lisa, die na de meivakantie in groep B gaat werken, is al in de groep aan het kijken. De 

kleuters zijn gewend dat er wenochtenden zijn voor nieuwe kleuters en zeggen ook nu “juf 

Lisa is aan het wennen!”. 

- Kleuter: “als je vrij wilt nemen van je werk omdat je meegaat naar de kinderboerderij, dan 

ben je op je werk afgelast.” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

26 april Sven, groep 6 

27 april Thijs, groep 2 

29 april Marre, groep 5 

1 mei Thijm, groep 7 

5 mei Micha, groep 3 

5 mei Celeste, groep 8 

8 mei Mila, groep 5 

11 mei Jasper, groep 2 

12 mei Sofie, groep 2 



13 mei Siena, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Maartje Boeijer 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! 

 

- Monument  

Onze school heeft sinds vorig jaar het monument ‘de Stier’ in 

Noord-Scharwoude geadopteerd. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voor alle scholen die 

deelnemen aan Adopteer een Monument een gratis handboek 

ontwikkeld. Het handboek biedt een aantal lessen over 

monumenten, herdenken en de achtergronden bij het 

geadopteerde monument, waarmee de leerlingen in de klas 

worden voorbereid op hun eigen herdenking. Zij doen dit aan 

de hand van teksten en opdrachten. Voor de handleiding van Adopteer een Monument hebben 

verschillende kinderboekenschrijvers, waaronder Jan Terlouw, Jacques Vriens en Vivian den 

Hollander, verhalen geschreven. Aan de hand van deze bijzondere verhalen kan het project bij 

de leerlingen worden geïntroduceerd. Het biedt een opstap om met elkaar te praten over 

dilemma’s waar je in tijden van oorlog mee te maken kunt krijgen. De handleiding van 

Adopteer een Monument is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Nationaal Fonds 4 

en 5 mei. 

In groep 8 zijn we gestart met de lessenserie over het monument en gaan we ons voorbereiden 

op de herdenking i.s.m. de gemeente. Donderdag zullen we met elkaar het monument en de 

directe omgeving gaan schoonmaken voor 4 mei en een eigen kleine herdenking houden.  

Op 4 mei zal een aantal leerlingen een bloemstuk leggen namens onze school en mogen er 

ook weer twee leerlingen helpen bij de kranslegging.  

 

- Koningskar 

De leerlingen die op de kar van de Van arkelschool in de optocht zitten, moeten uiterlijk 

10.45 uur bij Zorgcentrum Horizon zijn (aan de Boeier). 
 
********************************************************************************** 

STRATEGISCH BELEIDSPLAN TABIJN 

 

Gistermiddag zijn twee leerlingen uit groep 8, Cees en Lieke, op bezoek geweest bij Tabijn, 

om, met leerlingen van andere Tabijnscholen en het College van Bestuur en de Algemene 

Directie, mee te praten over het strategisch beleidsplan.  



De bijeenkomst begon met een aantal stellingen, waarop de leerlingen hun eigen mening 

mochten geven.  

Aan de andere kant van de zaal hingen bladen met vragen. De leerlingen konden die vragen 

op een “geeltje” beantwoorden en op het blad plakken. In groepjes werd daarna over de 

antwoorden gepraat.  

Alles werd gefilmd en sommige kinderen werden geïnterviewd.  

Tabijn gaat met alle antwoorden, gesprekken en filmpjes aan de slag. 

 

GEZOCHT: ACTIEVE OUDERS VOOR EEN 

TOP-OUDERCOMMISSIE! 
 

Op de oproep van de oudercommissie in maart, is maar één aanmelding gekomen. Er is nog 

één enthousiaste ouder nodig! Zie hiervoor de oproep die vandaag weer op Social Schools 

wordt gezet! 

 

 

INLOOPSPREEKUUR OPVOEDKUNDIGE OP 

SCHOOL! 
 

Het ouderschap in de huidige tijd 

Kinderen opvoeden is prachtig, maar ook een hele klus. We hebben anno 2018 heel veel 

“dingen” te doen en daarnaast willen we onze kinderen goed opvoeden! Onze maatschappij 

vindt dat je eigenlijk alles “goed” moet doen. Als het even moeilijk gaat of tegenzit, dan 

praten we daar liever niet over.  

Ook als alleenstaande ouder kun je met opvoedkundige problemen te maken hebben. 

 

Opvoeden betekent voor ouders: overleggen en praten met elkaar. 

Praten over zaken die goed maar ook minder goed gaan, of soms niet lijken te lukken. Zoals 

afstemmen met elkaar om op één lijn te komen, of het gevoel te hebben de opvoeding alleen 

te moeten doen. Maar ook in het bijzijn van de kinderen elkaar afvallen als er onbegrip is over 

elkaars handelen als ouder.  

 

Opvoeden hoef je niet alleen te doen, ook al denken we dat vaak. Daarnaast kun je je schamen 

als we even ondersteuning nodig hebben.  

 

Loop je tegen dingen aan of heb je vragen, dan is het toch prettig om met iemand te kunnen 

overleggen! 

Ik ondersteun bij opvoedkundige vragen in de leeftijd van baby tot en met puber. 

 

Mocht u vragen hebben omtrent de opvoeding, of over het gedrag van uw kind(eren) dan bent 

u welkom tijdens het inloopspreekuur, dat ik houd op de 2e woensdag van de maand van 8.30 

uur tot 9.30 uur in de van Arkelschool. Het inloopspreekuur is gratis. 

 



Het inloopspreekuur vindt plaats in de teamkamer, op de eerste verdieping naast groep 4, 

waar ook de koffie of thee voor u klaarstaat. 

 

Ik ben Loes Braakhekke, opvoedkundige. Heb verschillende jaren werkervaring opgedaan als 

uitvoerende en leidinggevende in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijk 

werk en daarnaast verschillende opleidingen gevolgd. Ik heb nu een eigen praktijk(voor meer 

info, loes@loesbraakhekke.nl). 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

 

- Ringetje met roze steentje  

- Cars wieldopje 

- Sleutel 

- Roze nagellak 

- Zwarte korte broek 
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