
  

  
 

6 maart 2019 
 

AGENDA 
 

  7 en 8 maart   Tweedaagse directeuren van Tabijn 

11 maart   Start projectweken : thema ‘de Ruimte’ 

11 maart   Judolessen 

12 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Stakingsdag onderwijs: groep 7 geen les 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 5 bezoek museum BroekerVeiling 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

  2 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  5 april    Verkeerslessen 

  8 april   Start Cito-entreetoets groep 7 

  9 april   Groep 7 gymles in Duikerdel 

  9 april   Afsluiting projectweken: 17.00-19.00 uur 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

12 april   Koningsspelen 

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

16 april    groep 7 gymles in Duikerdel 

18 april    Paasviering, informatie volgt 

19 april   Goede Vrijdag 

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 

 

WIST U DAT….. 
 

 We afgelopen vrijdagochtend een techniekochtend in de bovenbouwgroepen hadden? 

 We alle helpende ouders, opa’s en oma’s en anderen willen bedanken voor de hulp! 

 Eergisteren ook gastlessen in judo zijn gegeven 

 Onze vakleerkracht gym daarom de onderbouw ‘echte’ gymles kon geven 

 Dit natuurlijk éxtra leuk is! 

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


 Juf Helene donderdag en vrijdag afwezig is in verband met een tweedaagse voor de 

directeuren van Tabijn. 

 We volgende week starten met de projectweken rondom het thema ‘Ruimte’ 

 Als u materiaal rondom dit thema heeft, vinden we het erg fijn als we dat mogen lenen! 

 De afsluiting van ons project zal plaatsvinden op 9 april van 17.00-19.00 uur 

 De leerlingen bij de afsluiting met hun groep een voorstelling geven op het podium! 

 U daar dus alvast rekening mee kunt houden in uw agenda! 

 

KINDERPRAAT 
 

- “Juf, ik heb vandaag een gezonde appel mee”. Juf vraag of er dan ook ongezonde appels 

zijn. Reactie: “Nee, maar deze is misvormd!” 

- In de gymzaal aan de Zandsloot hangt dit bordje:  

Zonder de tekst te lezen, vraagt een leerling van 

groep 4: “Juf, waarom mag je hier nou niet op je 

tenen lopen!?” 

- Juf zegt: “Ik ga even kopiëren!” Peuter: “Ga jij  

kamperen?” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

  8 maart Boaz, groep 8 

12 maart Darique, groep 3 

12 maart Noëlle, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Christiaan in groep B 

Julia in de peutergroep 

Sofie in de peutergroep 

Stan in de peutergroep 

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

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Activiteitenmiddag: 

Vrijdagmiddag 22 maart is er weer activiteitenmiddag! Op deze middag bieden we de 

kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 diverse activiteiten aan, waar ze zich voor kunnen 

inschrijven. Dit kan een tekenworkshop zijn, dans, kleien, kalligrafie, schilderen, 

acrobatiek, eierwarmers haken, sprei punniken, haren vlechten, creatief met bierdopjes: 

van alles is mogelijk! Mocht u het leuk vinden om een activiteit met een groepje kinderen 

te doen (is overigens ook een leuke test om te kijken of u een carrièreswitch wilt maken 

naar het onderwijs - er is een tekort aan leerkrachten), geeft u zich dan op bij meester 

Peter, juf Deborah, of de eigen leerkracht. Het is heel leuk om te doen! 

- Traktaties: 

Ieder jaar is het zover: uw kind is jarig! Een heerlijk feest! Maar wat doen we met de 

traktaties? Op school vinden we het fijn als de traktaties niet té ongezond zijn: liever geen 

hele zakken snoep! Ook lolly’s vinden we niet zo fijn. En ook willen we ‘luizenmoeder-



achtige’ scènes voorkomen: een traktatie hoeft er niet uit te zien als een geweldig stukje 

kunstwerk waar u een jaar op heeft zitten zwoegen ;-) En de leerkrachten? Die vinden iets 

kleins lekkers of iets gezonds ook heel fijn! Voor ideeën kunt u kijken op bijvoorbeeld 

http://www.gezondtrakteren.nl  

-    Schoolhandbaltoernooi: 

     Voor de teams die meedoen met het schoolhandbaltoernooi: de datum voor de open   

      training voor de groepen 5 en 6 is op woensdag 17 april van 15.45 tot 17.00 uur. 

      De training wordt gehouden op de buiten-handbalvelden van Lacom ’91, bij de sporthal    

      Geestmerambacht. Mocht het nu erg slecht weer zijn die middag, dan wordt de training    

      binnen gehouden. De training gaat dus altijd door. 

      Op deze training leggen we de spelregels uit en worden er vooral veel oefen-wedstrijdjes  

      gespeeld. Hierbij wordt er uitgelegd als er niet goed gaat. 

      Alle deelnemers van groep 5 en 6 zijn dan ook van harte welkom op de training! 

- Spaaractie bij BSO: 

De kinderen van BSO de Jubeltrein willen graag gebruik gaan maken van het digibord dat 

nog in het lokaal hangt. Maar….zodra het zonnetje schijnt, is het zicht op het digibord 

nihil. Daarom hebben de kinderen zelf bedacht om geld in te gaan zamelen voor 

zonwerende gordijnen. Dit doen ze door armbandjes te maken en te verkopen en lege 

flessen in te zamelen. U zult op de hoogte worden gehouden van eventuele andere acties. 

Lege flessen kunt u inleveren in de Jubeltrein, naast groep 5. 

  

EVEN VOORSTELLEN 
 

Mag ik me even voorstellen? 

Mijn naam is Janny Vader en ik woon samen met mijn man Nico op een heel mooi plekje in 

Broek op Langedijk. We zijn de trotse ouders van onze, inmiddels volwassen, kinderen Klaas 

en Dorien. Ze hebben  in hun jeugd op de J.D. van Arkelschool gezeten. 

Ik heb vroeger als kleuterleidster en later op een peuterspeelzaal gewerkt. Toen het aantal 

kinderen terugliep, door verandering van de subsidieregeling, raakte ik mijn werk kwijt. 

Gelukkig kon ik later in de kinderopvang terecht,  helaas stopte het daar ook. Omdat ik het 

werken met jonge kinderen miste heb ik aan de J.D. van Arkelschool gevraagd of ik iets voor 

ze kan betekenen. Mijn vraag werd enthousiast beantwoord en nu ben ik al een paar keer met 

verschillende kinderen uit alle groepen 1 en 2, apart aan het werk geweest. Erg leuk om een 

aantal kinderen met elkaar wat extra te begeleiden in een speelse maar ook leerzame situatie. 

Renate Korver bereidt dit samen met haar collega`s voor en ik voer het met mijn ervaring en 

enthousiasme uit. Gelukkig vinden de kinderen de aandacht erg fijn en dat is het 

belangrijkste! 

 

SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN 
 

Beste ouders, 

 

Op woensdag 8 mei 2019 (vanaf 14.30 uur) zullen in zwembad  “De Bever” in Sint Pancras 

de schoolzwemkampioenschappen worden gehouden.  

Om hier aan mee te kunnen doen wordt er ingeschreven  per team. 

Een team bestaat uit :  

2 kinderen  uit groep 3/4  

2 kinderen  uit groep 5/6  

2 kinderen uit groep 7/8 

Uw kind kan zich individueel opgeven, waarna wij op school de teams maken.  

Het team zwemt individueel de afstand van hun groep en samen zwemmen ze de estafette. 

Als we geen team kunnen maken, kunnen de kinderen evengoed gewoon meedoen. Deze 

kinderen zwemmen dan alleen de individuele afstanden.  

http://www.gezondtrakteren.nl/


Meedoen is belangrijker dan winnen. Daarom zijn er een paar spelregels om de 

wedstrijd voor iedereen leuk en gezellig te houden. 

Zo mag maximaal 50% van de teamleden lid zijn van een zwemvereniging.   

 

Voor de puntentelling wordt er gekeken naar de behaalde tijd individueel en de estafette. (wie 

het snelste gezwommen heeft krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, enz) 

De 3 snelste teams ( met de minste punten), gaan door naar de provinciale wedstrijden.  

Deze wordt gehouden op 18 mei 2019 (in zwembad Waardergolf te Heerhugowaard, 

Beukenlaan 1B, 1701 DA Heerhugowaard), samen met de wedstrijd van Utrecht. 

De 3 snelste teams van Noord-Holland mogen naar de Landelijke finale. Die wordt gehouden 

in Zwolle op 22 juni 2019. 

Als uw kind hieraan mee wil doen, kunt u een opgavebrief halen bij groep 8 en deze daar ook 

weer in leveren.  

Of u kunt de bijlage, die te vinden is bij het bericht op Social Schools, ingevuld versturen naar 

arkel@tabijn.nl. Dit graag voor vrijdag 29 maart. 

Met vriendelijke groet, 

Lineke en Caroline  

 

 

KONINGSDAG (ingezonden stukje) 
 

Beste jongens en meisjes, 

 

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer feest!  

Koningsdag 2019 komt er aan! 

Het thema dit jaar is: “Cartoons en Stripfiguren “ 

We zijn als bestuur weer druk met het organiseren van superleuke 

activiteiten, en we hopen dat jij ook dit jaar weer mee gaat doen met je 

familie, vrienden/vriendinnen/buren. 

Op het Havenplein staat de grote feesttent klaar om jullie te ontvangen 

voor het spetterende kindergala op vrijdag 26 april. Zorg dat je in je 

mooiste outfit op de feestavond verschijnt! 

Let op: op woensdag 10 april direct na schooltijd kun je je kaartje 

kopen voor het kindergala, neem je 1 euro mee? 

Ben je al bezig met een tof idee voor de optocht? Vraag je 

ouders/opa/oma om te helpen. Er zijn zoveel mooie prijzen te 

winnen….en deelnemen aan deze vrolijke stoet is écht een belevenis! Zit 

jij bij de eerste 10 kinderen die zich aanmeldt voor de optocht? Dan krijg 

je een entreekaartje voor zwembad Duikerdel kado!  



Op Koningsdag is er genoeg te doen voor jullie op het Havenplein. Zoals 

schminken, de waterballen, springkussens, een supervet whipe-out 

onderdeel en natuurlijk de zeskamp. Opgeven voor de zeskamp kan via 

de website. De eerste zeskamp groep die zich aanmeldt, krijgt een 

tegoedbon voor 1 uur gratis bowlen.  

Wij kijken uit naar jou en naar een supergave feestdag!  

Tot ziens op het Havenplein! 

Met een feestelijke groet, 

Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk. 

www.broekerkoningsdag.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.broekerkoningsdag.nl/

