
  

13 november 2019  
 

AGENDA 
 

13 en 14 november  Fotograaf bij de peuteropvang 

14 november   Bezoek Tabijnscholen Uitgeest 

15 november   Schoolschaaktoernooi 

27 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

29 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij  

  5 december   Sinterklaasviering 

13 december   Leerlingenraadvergadering 

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

  6 januari   Eerste schooldag na de Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 We vorige week de week van Respect met een goed gevoel hebben afgerond 

 Vrijdagmiddag de leerlingen van groep 8 samen met de jeugdwerkers van Langedijk nog 

een spel hebben gespeeld over discriminatie en respect 

 De kinderen zelf met goede ideeën kwamen voor problemen rondom discriminatie en 

respectloos gedrag 

 Het als (pre)puber soms moeilijk is om met groepsdruk om te gaan 

 We hopen dat we daar op een positieve manier aan bijdragen 

 De andere groepen die middag gezelschapsspelletjes mochten spelen 

 Het voor sommige kinderen best moeilijk is om te verliezen 

 Veel kinderen het spelen van spelletjes heel erg leuk vinden! 

 Dit natuurlijk ook goed is om vaak thuis te doen! 

 Groep 6 een eigen ‘kapla-muur’ bouwde 

 Bij navraag zij dit deden voor de privacy ;-) 

 U hier wat mooie foto’s van kunt vinden in deze nieuwsbrief 

 We wel blij zijn nu weer in de klas te kunnen kijken 

 Sommige kinderen toch ook graag naar de gang willen kunnen kijken ;-) 

 Vrijdagochtend alle onderwijsgroepen hebben genoten van het Nationaal Schoolontbijt 

 Ook dit jaar veel lekkere en gezonde etenswaren en drinken in de dozen zaten! 

 Melk bij het ontbijt niet echt veel wordt gedronken door onze leerlingen   

 Het dus niet alleen de Jannen zijn die dit niet zo lekker vinden 

 Er ook veel hulp was bij het maken van de lampionnen 

 We trots op de creatieve en mooie lampionnen waren!! 

 We het heel jammer vinden dat het zulk slecht weer was met Sint Maarten 

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


 We hopen dat iedereen het toch heel gezellig heeft gehad! 

 Een deel van groep 6 zaterdag heeft meegedaan met Robotwedstrijd (lego league) 

 Ze het heel goed gedaan hebben 

 Ze ontzettend veel complimenten hebben ontvangen 

 Met name omdat ze van alle deelnemende partijen de jongste groep waren! 

 Groep 3 maandag Sint Maartenliedjes heeft gezongen in zorgcentrum Horizon 

 Vrijdag groep 3 ook voor de breiclub Sint Maartenliedjes heeft gezongen 

 Zij een lekkere traktatie kregen 

 Wij ook heel blij zijn met de lieve en gezellige dames van de breiclub! 

 U meer over hen kunt lezen in dit leuke artikel: https://stichtingpresent.nl/heerhugowaard-

langedijk/nieuws/breien-op-ikc-het-mozaiek/  

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling in groep 4 heeft het over sterrenbeelden. “Ik ben een Tweeling!” vertelt ze trots, 

“en mijn broer is een champignon!” (bij navraag blijkt het Ram te zijn..) 

- Woensdag 6 november was er geen les vanwege de staking, maar de peutergroep ging wel 

gewoon door. Nadat een kleuter zijn zusje had weggebracht kon hij het schoolplein niet 

goed af, omdat daar een nieuwe stoep werd gelegd. Het kwartje viel al snel ‘misschien is 

de nieuwe stoep wel voor Sinterklaas, want die komt hier altijd aan!’ 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 november Fem, groep 5 

16 november Toby, peutergroep 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Roos in groep 1A 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

10-minutengesprekken geopend: 

Binnen Social schools zijn vorige week de inschrijvingen voor de tien-minutengesprekken 

geopend.  

Mocht u de inschrijving hebben gemist en toch graag een gesprek willen met de 

leerkracht(en), neem dan z.s.m. contact met hen op. 

 

Meubels te koop: 

In de zaal, op het podium, staan de ‘oude’ meubels van de drie kleutergroepen. We verkopen 

deze leuke stoeltjes, tafels en een enkel bureau van de leerkracht: de opbrengst gaat naar ons 

nieuwe schoolplein! 

Wilt u ook een leuk stoeltje voor thuis, of bij oma & opa, of voor de kinderkamer: er is nog 

genoeg aanwezig! 

Prijzen: 

https://stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk/nieuws/breien-op-ikc-het-mozaiek/
https://stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk/nieuws/breien-op-ikc-het-mozaiek/


 

 

- stoeltje 10 euro 

- tafel 20 euro 

- set van 2 stoeltjes en tafel: 35 euro 

- bureau voor 25 euro (er is er nog één) 

 

Helaas is het niet mogelijk te reserveren of apart te laten zetten en op=op! 

Betaling in directiekantoor of bij meester Joost en juf Renate. Graag met gepast geld! 

 

Parkeerbeleid buren 

Helaas is één van de buren wederom geconfronteerd met een foutparkeerder: met name bij 

slecht weer wil er nog wel eens een ouder/verzorger voor de uitgangen van de garages aan de 

Voorburggracht parkeren. 

Het is voor onze buren héél erg vervelend als zij niet hun garage uit kunnen rijden wanneer zij 

willen, omdat iemand fout geparkeerd staat. 

Wilt u er alstublieft aan denken om alleen te parkeren op de daarvoor bestemde plekken 

rondom de school? 

Er is daarnaast genoeg parkeerruimte op de parkeerplaats bij de snackbar Bol, bij de 

Broekerveiling. Het is twee minuten lopen, maar een prachtige wandeling zo langs ons 

museum de Broekerveiling over een fijne stoep! 

 

Ingezonden bericht van de Oudervereniging, ontstaan uit het oude bestuur van onze 

voorheen J.D. van Arkelschool 

We willen u graag via deze nieuwbrief informeren over de oudervereniging van onze school. 

Al sinds 2002 bestaat de oudervereniging. Deze is ooit opgericht, ter bevordering en 

ondersteuning van het christelijk onderwijs in Broek op Langedijk. En tot op heden zijn we 

daar ook nog steeds in actief. Alle ‘nieuwe’ ouders worden aan het begin van de basisschool 

periode van hun kind gevraagd lid te worden van de oudervereniging door middel van een 

jaarlijkse bijdrage van 5 euro. Deze bijdrage gebruiken we voor allerlei activiteiten op school 

die direct een connectie hebben met de christelijke identiteit van onze school. De Bijbel die de 

kinderen van groep 8 altijd krijgen bij hun afscheid wordt door de oudervereniging 

aangeschaft. We vinden het mooi dat de kinderen jaren lang op zijn gegroeid met bidden, 

Bijbel lezen en zingen en geven hen daarom graag een eigen Bijbel mee. 

Verder beheren wij als oudervereniging het geld wat toentertijd verdiend is met de verkoop 

van het huis wat bij de voormalige van Arkelschool  hoorde (huis dat aan het plein grenst). 

Dit geld wordt in eerste instantie gebruikt voor activiteiten die onze identiteit ondersteunen, 

maar ook aan de school zelf als dit nodig is natuurlijk. 

Dus als u het komende jaar in een nieuwsbrief onze naam voorbij ziet komen, dan weet u wie 

we zijn!  

De oudervereniging bestaat uit 5 personen. Op dit moment zijn dat Frank Bakker, Ingeborg 

Jumelet, Lillian Huibers, Caroline Kuiper en Maaike Ridderhof.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

De topper van de week is: 
 

Tess! Omdat zij maandag een 
operatie heeft gehad aan haar 

knie! 

Topper van de week: 

Tess! 



 


