
  

  
 

17 april 2019 
 

AGENDA 
 

16/17 (18) april  DIA-eindtoets groep 8 

17 april   Open training voor het handbaltoernooi 

17 april    Jongensschoolvoetbaltoernooi bij DTS 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

18 april   Groep 7 naar bibliotheek: “Bieb versus Google”  

19 april   Goede Vrijdag, onderwijsgroepen vrij, peuterspeelzaal open 

20 april   Schoolhandbaltoernooi  

19 april t/m 3 mei  Meivakantie 

22 april   Tweede Paasdag 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  6 mei    Eerste schooldag na meivakantie 

  7 mei    Groepen 7 en 8 verkeersles “Split the risk” 

  7 en 8 mei   Kleutergroepen kabouterkringloop (NME-project) 

  8 mei    Hoofdluiscontrole  

  8 mei    Groep 7 eerste gastles “Oorlog in mijn buurt”  

  8 mei    Schoolzwemkampioenschappen  

  9 mei    Groep 7 tweede gastles “Oorlog in mijn buurt” 

12 mei    Moederdag 

13 mei    Groep 8 bezoekt HVC 

14 mei    Groep 5 workshop Simba in de bibliotheek 

14 mei    Groep 7 derde gastles “Oorlog in mijn buurt”  

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 Cultuur primair 

23 mei    Afsluiting Energy Challenge  

24 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

27 mei    Groep 7 Speechcoaching “Oorlog in mijn buurt” 

28 mei    Schoolfotograaf 

29 mei    Buitenspeelbus NME 

29 mei    Groep 7 eindpresentatie “Oorlog in mijn buurt” 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdagmiddag het schoolmeisjesvoetbaltoernooi werd gespeeld 

 Er namens onze school twee teams deelnamen 

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


 De organisatie van het toernooi helaas niet helemaal soepel verliep 

 Onze teams echter een hele gezellige middag hebben gehad! 

 Zij ook heel sportief gespeeld hebben! 

 Niet duidelijk is op welke plaats ze zijn geëindigd 

 Maar dit de pret niet heeft mogen drukken 

 Afgelopen donderdag er echte lammetjes op school waren 

 De peuters, kleuters en de groepen 3 en 4 naar hartenlust hebben geknuffeld 

 De lammetjes echt super schattig waren 

 We de familie Kruit hartelijk willen bedanken 

 Zij namelijk de lammetjes hebben meegenomen naar school 

 We zo echt de lente konden vieren! 

 Vrijdag de dag van de Koningsspelen was 

 Alle groepen begonnen met een gezond ontbijt 

 We de moeder van Jano willen bedanken voor het halen van de dozen 

 Na het ontbijt werd gekeken naar de opening van de koningsspelen 

 Alle groepen (ook de peuters) hebben gedanst op de papapas! 

 Kim en Nikky-Jayney uit groep 7 de dans heel goed konden voordoen 

 Het geweldig was met al die mooi oranjegekleurde kinderen! 

 Daarna de sponsorloop werd gelopen 

 Alle kinderen heel sportief hebben meegedaan! 

 We HEEL VEEL geld hebben binnengehaald voor het schoolplein 

 De teller op het moment van schrijven in totaal op € 2.800,00 staat 

 We super trots zijn dat we ons streefbedrag al ruim hebben overschreden! 

 We iedereen ontzettend hartelijk willen danken voor de donaties! 

 De schoolpleingroep al druk bezig is met de planning en ontwerpen 

 Gisteren en vandaag de eindtoets DIA 

in groep 8 plaatsvindt 

 De leerlingen van groep 8 het heeeeel 

goed doen! 

 De andere groepen ook fijn stil zijn in 

de gangen 

 We ze nog veel succes wensen met de 

laatste taken! 

 We sowieso mega trots zijn op deze 

kanjers! 

 

 

 

 

 

 Gisteren de tweede groep kleuters naar de kinderboerderij is geweest 

 Daar onder andere kleine babygeitjes te bewonderen zijn 

 Deze, zoals sommige kleuters ondervonden, zacht kunnen sabbelen aan je vingers 

 De kinderen blij waren dat ze nog niet bijten! 

 Vanmiddag een team van onze school meedoet aan het schoolvoetbaltoernooi voor de 

jongens 

 We hen heel veel succes en plezier toewensen! 

 U ze natuurlijk kunt komen toejuichen op het DTS-terrein 

 Vandaag ook een open training voor het handbaltoernooi is 

 Het echte schoolhandbaltoernooi a.s. zaterdag plaatsvindt 

 U hen natuurlijk ook mag komen aanmoedigen 

 Dit toernooi plaatsvindt in de sporthal Geestmerambacht (naast zwembad Duikerdel) 



 We de handballers ook veel plezier en succes wensen 

 Morgenochtend de Paasviering is 

 De kinderen ook met elkaar zullen lunchen 

 Iedereen om 12.15 uur vrij is 

 In de meivakantie nog meer op de agenda staat 

 We veel kinderen zullen zien op de wagen bij de optocht met Koningsdag 

 We iedereen alvast een hele fijne en zonnige meivakantie wensen!! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter heeft de juf iets belangrijks te vertellen: “juf, ik ben allergisch voor 

hooikoorts!” 

- Kleuter: “Juf! Hij dringt achter!” 

- Een kleuter houdt er bijzondere ideeën op na. Hij vertelt de juf: “Stiefmoeders wonen altijd 

in het bos!” 

- Kleuter vertelde bij de Koningsspelen: “Mijn moeder is vergist!” 

- Juf Mirjam vraagt aan een leerling of hij ook op de Koningsdagkar gaat en zegt dat zij het 

van zichzelf nog niet weet. “O”, zegt hij, “dan moet je dat thuis even aan je mama vragen”. 

- Een leerling van groep 7 vraagt bij het zien van de lammetjes of deze dan op een boerderij 

wonen. De leerkracht geeft aan dat het wat krap is om schapen op een balkon te houden. 

Leerling: “Schapen? Het zijn lammetjes!” Om er dan achter te komen dat lammetjes toch 

echt schapen worden… 

- De kleuters zijn op de kinderboerderij. Daar vraagt een kleuter: "Mogen we ook naar die 

boomhut?" (Een duiventil) 

- Een peuter heeft een snottebel. Een andere peuter zegt tegen de juf: “juf, hij moet 

sneutnuizen!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 april Rosalie, groep 2 

17 april Mijntje, groep 3 

17 april Nick, groep 5 

18 april Timon, groep 2 

20 april Laura, groep 6 

22 april Fenna, groep 2 

23 april Rosalie, groep 7 

24 april Maartje, groep 6 

25 april Maartje, groep 1 

26 april Sven, groep 7 

26 april Roos, groep 7 

27 april Thijs, groep 3 

29 april Marre, groep 6 

1 mei Thijm, groep 8 

2 mei Raúl, peutergroep 

5 mei Micha, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

 



WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Lynn, in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Oorlog in mijn buurt 

Groep 7 doet mee aan het project ‘Oorlog in mijn Buurt’. ‘Oorlog in mijn Buurt’ is een 

ontmoetings-onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de buurt dichter bij elkaar 

brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen gaan 

naar het huis van een oudere of nabestaande van iemand die tijdens de oorlog in hun buurt 

woonde. Ze houden een interview onder begeleiding van een journalist en een fotograaf. 

Het interview is onderdeel van het verdiepend 6 weken durend onderwijsprogramma 

waarin leerlingen in drie masterclasses door historici meer leren over WO2 van alle kanten 

en in drie ‘talentontwikkelingslessen’ leren interviewen, presenteren en onderzoek doen. 

Op elke school wordt na 6 weken een eindpresentatie gehouden, waarin de kinderen hun 

eigen visie geven op oorlog en het gehoorde oorlogsverhaal terug vertellen aan de ouderen. 

Het interview wordt vastgelegd in tekst, beeld en audio. Teksten en beelden worden 

opgenomen in de website van Oorlog in mijn Buurt en hergebruikt in het onderwijs. Audio 

wordt opgenomen in het archief van Oorlog in mijn Buurt. 

 

- Dodenherdenking 

4 mei zullen ook dit jaar weer twee leerlingen uit groep 8 meehelpen bij de bloemlegging 

tijdens de dodenherdenking bij het Monument ‘De Stier’ in Noord-Scharwoude. Dit jaar 

zijn het Tjeerd en Thijm die een aandeel zullen leveren. 

Binnen het directieoverleg van de directeuren van Langedijk is dit jaar afgesproken dat het 

monument nu door alle scholen (ook het Jan Arentsz) geadopteerd wordt. Er zal nu een 

krans worden gelegd namens alle kinderen van Langedijk (Noord-Scharwoude, Zuid-

Scharwoude, Oudkarspel en Broek op Langedijk). U bent ook van harte welkom bij de 

herdenkingsbijeenkomst om 19.00 uur in de Kloosterhof, waarna een stille tocht zal 

worden gehouden naar het monument in Noord-Scharwoude. Hier zal twee minuten stilte 

worden gehouden en de bloem-/kranslegging plaatsvinden. 

 

- Kaartjes gala 

De kaartjes voor het kindergala (i.v.m. Koningsdag) kunnen nog vandaag en morgen 

gekocht worden bij de directie, à € 1,- per stuk. 

 

 SPREEKUUR OP SCHOOL 
 

Begin maart start Judith het spreekuur voor kinderen-ouders-leerkrachten bij ons op school en 

... het is fantastisch. Fantastisch omdat zij een ouder nog dezelfde week kan spreken, 

fantastisch want het voelt of je even met een collega praat, fantastisch omdat je geen datum 

hoeft te zoeken waarop iedereen bij elkaar kan komen, fantastisch omdat een ouder niet alles 

direct aan een leerkracht wil of kan vertellen, fantastisch omdat een kind zich direct gehoord 

voelt, kortom wat is dit een geweldige pilot. 

Op deze laagdrempelige manier kunnen we al in een vroeg stadium echt iets voor kinderen 

betekenen als het niet lekker gaat. Natuurlijk is dat onze insteek altijd al, met Judith erbij 

wordt het alleen maar krachtiger en dat is wat wij graag willen. 

 



Na de meivakantie is het spreekuur van Judith Groot jeugd- en gezinscoach op: 

Donderdag 9 mei 13.00-15.00 uur 

Maandag 13 mei 12.00-15.00 uur  

Donderdag 23 mei 13.00-15.00 uur 

Maandag 27 mei 14.00-16.00 uur  

Donderdag 6 juni 13.00-15.00 uur  

Donderdag 13 juni 14.00-16.00 uur 

Donderdag 20 juni 13.00-15.00 

Dinsdag 25 juni 13.30-17.00 uur  

Donderdag 4 juli 13.30-15.30 uur 

Maandag 8 juli 13.00-15.00 uur 

 

 BERICHT VAN OVERLIJDEN 
  Helaas bereikte ons het trieste bericht dat onze vroegere klusjesopa, Jan Boeijer, is overleden. 

Opa Boeijer heeft een aantal jaren bij ons als 

klusjesopa gewerkt en moest helaas wegens 

gezondheidsredenen stoppen met werken. Boven 

in de gang hangt altijd nog een schilderij dat door 

hem is geschilderd voor de kinderen van de van 

Arkelschool. 

We wensen de familieleden en vrienden van opa 

Boeijer heel veel sterkte met het verlies. 

 

KONINGSDAG 
 

Koningsdagkar 

Superhelden 

 

 

 

 

 

Beste ouders van groep 1 t/m 4, 

Hoera, de Van Arkel-koningsdagkar is bijna klaar! Samen met de ouders en de kinderen 

is er hard aan gewerkt. Zaterdag 27 april kunnen we u trots het resultaat laten zien. 

Dan zal de kar in de optocht door de straten van Broek op Langedijk rijden met de 

Superhelden van de Van Arkel-school.  

 

Nog een paar laatste punten: 

- Vanaf maandag 15 april hangen er inschrijflijsten op de deur van de klas. Hierop 

kunt u aangeven of uw kind wel (of niet) meegaat op de Koningsdagkar. Voor ons 

heel fijn om te weten hoeveel kinderen er meegaan.  

- Het opstappunt van de kar op zaterdag 27 april is op de Maijersloot (nabij huize 

Horizon). We verzamelen daar om 10.45 uur. De optocht begint om 11.00 uur. 

- Op de kar is begeleiding aanwezig.  



- Rond 12.30 uur eindigt de optocht op het Havenplein en daar kunt u uw kind weer 

ophalen. Kijk voor de route van de optocht op broekerkoningsdag.nl/de-optocht 

 

Onze Koningsdagkar heeft als thema: Superhelden. Uw kind kan verkleed gaan als 

bijvoorbeeld Spiderman, Superman of Mega Mindy. Maar als prinses of politie-held kan 

natuurlijk ook. Maak er maar iets moois van. Bedenk dat alleen de hoofdjes vaak te zien 

zijn op de kar, dus besteed hier extra aandacht aan. 

 

Gaat het ons weer lukken om de eerste prijs in de wacht te slepen? Aan de inzet zal het 

in ieder geval niet liggen. Alle enthousiaste ouders die hebben meegeholpen of 

verfspulletjes hebben gedoneerd, hartelijk dank!  

 

We hopen van harte dat het een feestelijke en stralende dag mag gaan worden en 

wensen alle kinderen alvast veel plezier toe. 

 

Oranje groeten van de oudercommissie  

 
(Nog vragen? Mail naar: estherpronk@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS  

OPA JAN BOEIJER 

 

DANKBAAR VOOR ALLES WAT HIJ VOOR 

SCHOOL HEEFT GEDAAN! 
Held van de week: 

OPA JAN 

BOEIJER 

 


