
 

29 november 2017 
 

AGENDA 
 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

29 november   Tweede bijeenkomst portie cultuur, groep 7 en 8 

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

  6 december   Inloop tot 09.00 uur na Sinterklaas, school begint om 08.30 uur 

14 december   Groep 8 gastles van bureau HALT 

19 december   Onlineklas Verkeer 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

10 januari   Luizencontrole 

12 januari    Leerlingenraadvergadering 

15 januari   Infoavond groep 8 Jan Arentsz 

22 januari   Start toetsweek 

23 januari   Onlineklas Verkeer 

 

WIST U DAT….. 
 

 Afgelopen vrijdagochtend de techniekochtend plaatsvond 

 Er veel activiteiten waren 

 Eieren van het dak vielen  

 Bruggen van Knex werden getest 

 Papieren pijlers heel veel houtblokken kunnen dragen 

 Sommige leerlingen al enigszins kunnen programmeren 

 De robot van de Lego Challenge ook meedeed 

 Er veel meer leuke en uitdagende activiteiten waren 

 In de middag in de groepen 5 t/m 8 lootjes voor Sinterklaas werden getrokken 

 Het voor sommige kinderen nog erg moeilijk is om geheimen te bewaren 

 We alle kinderen succes wensen met de surprises en gedichten 

 De ouders succes met het ondersteunen van de kinderen ;-) 

 Er ook verkeerslessen van Onlineklas Verkeer zijn geweest 

 Veilig in het verkeer heel belangrijk is, vooral met slecht weer 

 Maandag alle kinderen hun schoen hebben gezet 

 Ze daar dinsdagochtend iets lekkers in vonden! 

 De rommelpiet gelukkig niet teveel rommel heeft gemaakt 

 Vandaag de techniekochtend van de groepen 3 en 4 plaatsvindt 

 Het heel gezellig is in de school, met al die helpende ouders/verzorgers en grootouders! 

 

 

 

 



KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter heeft lekker appel met kameel mee. 

- In de kleuterklassen wordt deze week het verhaal van Jozef gelezen. Als een kleuter bezig 

is met het kleuren van de stoomboot van Sinterklaas zegt hij: “Kijk, dat lijkt de Ark van 

Jozef wel!” 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 november Mijke, groep7 

30 november Maarten, groep 4 

  1 december Jan, groep 7 

  4 december Sem, groep 5 

  5 december Sinterklaas 

Allemaal fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sinterklaasviering 

A.s. dinsdag is het zover! Sinterklaas komt op school! We zijn al druk bezig met alle 

voorbereidingen: versieren, liedjes oefenen, toneelstukjes en dansjes…wat is het toch een 

spannende tijd! 

Dinsdagochtend 5 december worden de kinderen eerst in de klassen verzameld; ze mogen 

hun jassen aanhouden. De groep gaat dan met elkaar naar buiten waar ze zich op de 

aangewezen plek verzamelen, in afwachting van de komst van de goedheiligman. 

Zodra de Sint is aangekomen, gaan we met elkaar naar de zaal, om daar de Sint en zijn 

Pieten welkom te heten en natuurlijk een welkomstlied voor hen te zingen! 

Daarna gaat de Sint eerst heel even naar de peuters en vervolgens zal hij alle groepen met 

een bezoekje verblijden. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn al om 12.15 uur vrij en lunchen dus niet op 

school. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn om de gewone tijd, 14.30 uur vrij. 

- Dag na Sinterklaas:  
Op woensdag 6 december is er vanaf 8.30-9.00 uur inloop: de school begint wel om 8.30 

uur, maar de kinderen mogen rustig beginnen. Iedereen mag een Sintcadeautje meenemen 

om te laten zien en elkaar in de klassen bezoeken. Neem geen dure/waardevolle cadeaus 

mee, want we zijn niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging. 



- Kerstviering: 

Om alvast te noteren: donderdagavond 21 december vieren we met elkaar Kerst, in de 

Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 41a in Broek op Langedijk. De viering zal starten om 19.00 

uur. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om onze kerstviering bij te 

wonen! 

 

FLESSENACTIE/DONEERACTIE 

Mijn naam is Chiara Patania. Ik ben 15 jaar en woonachtig in Broek op Langedijk. Ik zit in 4 atheneum 

van het Jan Arentsz in Alkmaar. Ik ben een oud-leerling van de J.D. van Arkelschool. 

Samen met een aantal leerlingen en docenten van mijn school ga ik in februari 2 weken naar 

Oeganda om daar vrijwilligerswerk te doen. Dit doen wij in 

samenwerking met de organisatie Be-More.  

Ik ben super blij dat ik hiervoor geselecteerd ben en heb er ook 

heel veel zin in. Tijdens de reis gaan we verschillende projecten 

ondersteunen: dit zijn projecten zoals helpen bouwen van huisjes, 

plaatsen van een watertank, scholen bezoeken en activiteiten met 

kinderen doen.  

Maar deze reis kost natuurlijk geld en dit moeten we zelf bij 

elkaar halen. Iedere deelnemer moet een bedrag van 2000 euro 

inzamelen. Zelf heb ik hier al een aantal activiteiten voor in gang 

gezet, maar ik wil nu ook lege flessen op de van Arkelschool gaan inzamelen.  

Binnenkort vindt u in de hal bij de hoofdingang (bij de trap) een plek om uw lege flessen te doneren. 

U maakt mij, en veel mensen in Oeganda, hier erg blij mee! 

Iedereen alvast heel hartelijk bedankt! 

Met vriendelijke groeten, Chiara Patania 

 Heeft u geen lege flessen, maar wilt u mij toch sponsoren, dan kan dit via : 

https://www.doneeractie.nl/doneer-en-help-chiara-naar-oeganda/-4429  

 Wilt u mij sponsoren met uw bedrijf? Zal ik in Oeganda een T-shirt dragen met de 

naam van uw bedrijf erop of heeft u een ander origineel idee? Geeft u dit dan door 

aan juf Helene. Zij zal voor verder contact zorgen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.doneeractie.nl/doneer-en-help-chiara-naar-oeganda/-4429


Als sinterklaas    is vertrokken….. 

staat ook kerst weer voor de deur, 

 

We proberen de school altijd weer zo gezellig mogelijk te maken in deze sfeervolle dagen. 

Dit doen we door de ramen te versieren en de grote zaal en de gangen aan te kleden. Wij vragen u, 

om te helpen de school in de gezellige kerstsfeer te brengen. Wij kunnen uw hulp hierbij heel goed 

gebruiken. 

U bent van harte welkom op vrijdag 08 december om 8.30 uur 

Vrijdag 22 december is het nog steeds gezellig op school. Donderdag hebben we kerst gevierd en 

vrijdag krijgen de kinderen nog wat lekkers op school.  

Tijdens deze ochtend ruimen we de kerstversiering weer op. Wij zouden heel blij zijn met uw hulp, 

want vele handen maken licht werk. Het opruimen zal gebeuren op  vrijdag 22 december om 

8.30 uur 

Wilt u via de mail laten weten of en wanneer u komt helpen? U kunt mailen naar : 

c.rootlieb@outlook.com 

Alvast vriendelijk bedankt! 

Namens de oudercommissie 

 

 

 

 

 

 
 


