
  

 
 

31 maart 2021 
 

AGENDA 
 

  1 april   Paasviering 

  2 april   Goede Vrijdag, hele kindcentrum gesloten 

  5 april   Tweede Paasdag, hele kindcentrum gesloten 

  6 april   Start Entreetoets groep 7 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

22 april   Mogelijke filmopnames, info volgt later 

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

13 mei    Hemelvaartsdag 

14 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij 

19 mei    Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 mei    Tweede Pinksterdag, hele kindcentrum gesloten 

25 mei    Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

26 mei    schoolfotograaf peutergroepen 

26 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

28 mei    Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen vrijdag de activiteitenmiddag in de groepen 5 t/m 8 was  

• Er onder andere is gewerkt rondom ‘Kunst dat Rijmt’ 

• Er prachtige kunstwerken zijn gemaakt! 

• Maandag jl. de verkiezingen hebben plaatsgevonden in groep 5 

• Alle leerlingen en medewerkers mochten stemmen!  

• U meer over de partijen kunt lezen in deze Nieuwsbrief 

• Alles heel officieel verliep 

• Er geen meester was die zich identificeerde met een paspoort met gaten 

• Het spannend is welke partij er heeft gewonnen!  

• U dit op Social Schools kunt lezen vandaag! 

• Groep 7 gisteren het theoretisch verkeersexamen heeft gedaan 

• We trots zijn dat alle leerlingen het hebben gehaald! 

• Ze nu alleen nog het praktijkexamen moeten doen 

• Ze dan, bij een positieve uitslag, hun verkeersdiploma hebben! 

 

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


KINDERPRAAT 
 

- Jorn had een leuke appel bij het schoolfruit: “Juf, een billenappel!”  

- We horen regelmatig een pauw van het museum schreeuwen, die in 

de buurt rondhuppelt.  

In groep 8 wordt gezegd: “Daar heb je Pauw de Leeuw weer!” 

- Vanaf groep 1 leren de kinderen al wat Engels. Het Engels in de 

kleuterklas blijkt er al goed in te zitten: een kleuter laat schooltas  

zien: “Juf, ik heb een rainbow op mijn tas!” 

- Bij de kleuters werken de kinderen rondom het gebit/tandenpoetsen 

e.d. Juf Annemiek laat een gipsafdruk van haar gebit zien bij de 

BSO. Leerling: “Hadden ze jouw gebit eruitgehaald?” 

- Leerling: ‘Ik ben de evaluatie!’. Juf: ‘Wat is dat dan, de evaluatie?’. Leerling antwoordt: 

‘Dan word je geüpgraded, dan verander je!’ 

 

 

JARIGEN!! 
 

Er zijn deze week helemaal geen jarige jobjes in ons kindcentrum ..... 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Paasviering  

Morgen zullen alle groepen de Paasviering online in de klassen volgen. Het wordt een hele 

mooie viering! 

Ook zullen de kinderen in de ochtend eieren op het plein gaan zoeken (per groep) en krijgen 

ze wat lekkers bij de lunch.  

De Oudervereniging heeft voor álle kinderen een presentje gebracht, dat zij morgen ook mee 

naar huis zullen krijgen. 

We wensen iedereen alvast een heel fijn en gezegend Paasfeest! 

 

Openingstijden peuteropvang 

De Peuteropvang is vanaf 8.30 uur geopend. We willen u vragen niet eerder dan 8.30 uur uw 

peuter binnen te brengen, omdat daarvóór de kleuters nog door dezelfde ingang naar binnen 

gaan. 

 

Fietsen niet op slot 

We merken dat ongeveer 60% van de fietsen niet op slot wordt gezet. Nu hebben we redelijk 

zicht op de fietsenstalling, maar het is jammer als er fietsen ‘verdwijnen’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 
 

- Blauwe broodtrommel 

- Gele dopperfles 

- Groene dopperfles 

- Zwarte toilettas met tandenborstel en 

tandpasta erin 

- Twee fietssleutels 

- Haar‘scrunchie’ 

- Zwarte skibroek H&M maat 116 

- Babymutsje 

- Roze horloge 

- Oranje ‘touwarmbandje’ met hartje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


