
 

23 mei 2018 
 

AGENDA 
 

24 mei    Groep 8 gastles ‘Praten met Soldaten’ 

25 mei    Leerlingenraadvergadering 

25 mei    Plusgroep  

26 mei    Provinciale kampioenschappen schoolzwemmen 

28 mei    Groep 7 gastles in de bibliotheek 

28 mei    Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8 door 

 Brijderstichting, politie en jeugdwerk, aanvang 19.30 uur 

30 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

31 mei    Finaledag Energy Challenges, plusgroep 

  1 juni    Groep 8 gastles dodehoekspiegel 

  1 juni    Groep 8 gastles School-thuisroute verkeer 

  1 juni    Plusgroep 

  1 juni    Leerkrachten gr. 5 vieren hun verjaardag 

  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  

  6 juli    Leerlingenraadvergadering 

  6 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

10 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

16 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 5 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor de groepen 6 en 7 

17 juli    Eindmusical groep 8 voor ouders en leerkrachten 

18 juli    Afscheidsmoment groep 8  voor alle leerlingen 

18 juli    Rapporten mee 

20 juli    Margedag: iedereen vrij 

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de kleuterjuffen hun verjaardag hebben gevierd 

 Dit een feestelijke en gezellige dag was 

 De juffen héél erg zijn verwend! 

 Zaterdag a.s. de provinciale schoolzwemkampioenschappen plaatsvinden 

 We het van Arkelteam heel veel succes wensen 

 Het kampioenschap plaatsvindt in Veenendaal, mocht u in de buurt zijn ;-) 

 Afgelopen donderdag het praktisch verkeersexamen plaatsvond 

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


 Alle leerlingen van de groepen 7 uit Langedijk hieraan deelnamen 

 Al onze groep 7 leerlingen zijn geslaagd! 

 Vrijdag jl. de techniekochtend was voor de bovenbouwgroepen 

 Er allerlei proefjes en onderzoekjes hebben plaatsgevonden 

 Het weer een hele geslaagde ochtend was! 

 Groep 8 gisteren een gastles van de Brijderstichting heeft gehad 

 Onder andere het gebruik van alcohol werd behandeld 

 Dit een project is in samenwerking met de politie en jeugdwerk Langedijk 

 Ook voor de ouders én de leerlingen van groep 8 een vervolgavond plaatsvindt 

 Dit volgende week maandagavond is 

 We hopen dat alle ouders en leerlingen aanwezig kunnen zijn! 
 

KINDERPRAAT 
 

Tijdens de verjaardagsviering van de kleuterjuffen vraagt een leerling aan juf Inge wanneer zij 

echt jarig is en hoe oud ze dan wordt. Juf antwoordt dat ze dan 24 wordt. “Oh”, zegt de 

kleuter, “dan ben je ouder dan ik!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

25 mei Elise, groep 8 

26 mei Silke, groep 1 

27 mei Isa, groep 7 

28 mei Noah, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Een nieuwe juf! 

Ik ben Joyce de Vries. Sinds 14 mei werk ik op maandag en dinsdag in de derde kleutergroep, 

1/2 C. Op donderdag en vrijdag werk ik op het Visser 't Hooft in Castricum.  

De 8 jaar hiervoor heb ik gewerkt op een school in Amsterdam. Daar heb ik gewerkt in groep 

3, groep 6 en bij de kleuters. Ik heb hier met veel plezier gewerkt, maar het was tijd voor een 

nieuwe uitdaging en ik wilde graag dichter bij huis werken.  

Op dit moment woon ik nog in Alkmaar. Ik hoop in de zomervakantie te kunnen verhuizen 

naar een nieuwbouwhuis in Heiloo.  

Ik hoop op een leuke tijd bij jullie op de J.D. van Arkelschool.  

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Schoolzwemkampioenschap 

Vorige week woensdag hebben Melle Dilweg, Jidde Rademaker, Jonathan de Vries, Marre 

Rademaker, Krijn Schoon en Dean Kruit namens de Van Arkelschool meegedaan aan de 

schoolzwemkampioenschappen. En…. hoera!!!! 

Ze hebben geweldig gezwommen!!! 

Wat zijn we trots op hen! 

Dean behaalde twee keer brons, Jonathan een zilveren en een bronzen medaille en Marre, 

Jidde en Melle behaalden alle drie maar liefst twee gouden medailles! 



En dat was niet alles: het team heeft met de estafette de eerste prijs gewonnen! Dus voor 

alle zwemmers nóg een gouden medaille én de wisselbeker!  

En......ze zijn dus door naar de provinciale kampioenschappen zaterdag a.s. in Veenendaal. 

Alvast heel veel succes, onze zwemtoppers!! 

- Zwemkampioenschap-spandoek 

Zoals we hierboven al meldden, zal ons zwemteam a.s. zaterdag meedoen aan de 

provinciale wedstrijden. Nu zal er die dag ook een spandoekenwedstrijd worden gehouden. 

Welke creatieve ouder/verzorger/opa/oma/tante/oom/buur weet een leuke slogan en wil dit 

spandoek met de zwemmers maken deze week? Het is kort dag, maar we hopen van harte 

dat er iemand tijd, zin en een creatieve mind heeft! 

- Plusgroep 

A.s. vrijdagmiddag, van 13.15 tot 14.15 uur houdt de Plusgroep een “duurzaamheids-

markt” voor de Energy Challenges. Ouders en andere geïnteresseerden: kom gezellig 

langs! De leerlingen maken en doen van alles wat te maken heeft met zuinig met energie 

omgaan. 

- Zon!! 

Wilt u, met dit warme weer, uw kind(eren) alvast  

thuis insmeren i.v.m. het buitenspelen op het schoolplein?  

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Nog steeds vermist 

Een jas met rode binnenkant en blauwe buitenkant, maat 152. Merk: Tommy Hillfiger. 

Gevonden 

- Broodtrommel 

- Tupperwarebakje 

- Roze borsteltje 

- Klein fluitje 

- Klein knufffelschaapje 

- Zadel  
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