
  

  
 

10 april 2019 
 

AGENDA 
 

10 april   Bezoek kinderboerderij kleuters 1ste groep 

10 april   Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 april   Meisjesschoolvoetbaltoernooi 

11 april   Lammetjes kijken op school, peutergroep en gr. 1 t/m 4 

12 april   Koningsspelen 

15 april   Groep 7 naar de bibliotheek 

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

16 april   Bezoek kinderboerderij kleuters 2de groep 

16 april    Groep 7 gymles in Duikerdel 

17 april   Open training voor het handbaltoernooi 

17 april    Jongensschoolvoetbaltoernooi bij DTS 

18 april    Paasviering, informatie volgt: alle leerlingen vrij om 12.15 uur 

19 april   Goede Vrijdag 

20 april   Handbaltoernooi  

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 

  7 mei    Groepen 7 en 8 verkeersles “Split the risk” 

  7 en 8 mei   Kleutergroepen kabouterkringloop (NME-project) 

  8 mei    Hoofdluiscontrole  

  8 mei    Schoolzwemkampioenschappen  

12 mei    Moederdag 

13 mei    Groep 8 bezoekt HVC 

14 mei    Groep 5 workshop Simba in de bibliotheek 

16 mei    Groep 7 praktisch verkeersexamen  

17 mei    Groepen 7 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groepen 6 en 8 Cultuur primair 

21 mei    Groep 8 verkeersles “School-thuisroute” 

22 mei    Groep 4 Cultuur primair 

23 mei    Groepen 1, 2 en 5 Cultuur primair 

24 mei    Techniekochtend groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

28 mei    Schoolfotograaf 

29 mei    Buitenspeelbus NME 

30 mei    Hemelvaartsdag, vrij 

31 mei    Vrije dag na Hemelvaartsdag  

 

 

 

 

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


WIST U DAT….. 
 

 Vorige week het theoretisch verkeersexamen van groep 7 plaatsvond 

 Alle leerlingen voor het theoriegedeelte al zijn geslaagd 

 Ze nu hard moeten gaan oefenen voor het praktijkexamen 

 Deze zal plaatsvinden op 16 mei 

 Groep 7 het extra druk heeft 

 Zij gisteren namelijk ook met de Cito-entreetoets zijn gestart 

 We hen heel veel succes wensen! 

 Groep 6 gisteren een bezoek aan het Stedelijk museum heeft gebracht 

 Hier het goed kijken naar kunst centraal stond 

 Gisteravond de afsluiting van ons project ‘de Ruimte’ was 

 Er een geweldige opkomst was van ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en anderen 

 De afsluiting een groot succes was, net als het project 

 We trots zijn op alle leerlingen en peuters! 

 De BSO tijdens de afsluiting pannenkoeken verkocht  

 Zij wel 2 en een half uur hadden staan bakken 

 De pannenkoeken binnen drie kwartier waren uitverkocht 

 Ze natuurlijk ook super lekker waren! 

 De BSO met de pannenkoeken, de zelfgemaakte armbandjes, de lege flessen e.d. veel geld 

heeft opgehaald! 

 Juf Cora pannenkoekenbakker van 2019 is geworden! 

 Vooral de oudste kinderen van de BSO worden bedankt 

 Zij namelijk geweldig veel en goed pannenkoeken hebben gebakken 

 Er nu nog stukjes van het plafond vallen (van het pannenkoeken ‘flippen’) 

 De teller op € 153,40 is geëindigd! Fantastisch!  

 Ze daar al mooie rolgordijnen van kunnen kopen voor het lokaal 

 Vandaag de eerste groep kleuters naar de kinderboerderij gaat 

 Zij daar het Kabouterpad gaan lopen 

 Volgende week de andere groep mag gaan 

 We hen veel plezier wensen! 

 Groep 3 en 4 vandaag ook een speciale ochtend hebben 

 Zij vandaag een techniekochtend hebben 

 We alle hulpouders en opa’s/oma’s e.a. hartelijk willen bedanken!! 

 Vanmiddag het meisjesschoolvoetbaltoernooi plaatsvindt 

 Dit op de velden van BOL is 

 Er twee meidenteams van ons mee gaan doen 

 De eerste wedstrijd start om 13.00 uur 

 We het heel leuk vinden als u komt aanmoedigen!! 

 We blij zijn met de coaches van deze teams! 

 We hen super veel succes wensen! 

 De peuters en de groepen 1 t/m 4 binnenkort échte lammetjes op bezoek krijgen 

 We niet kunnen voorkomen dat een leerling er eentje mee naar huis zal nemen 

 U dus nu al kunt starten met de voorbereidingen ;-) 

 Vrijdag de Koningsspelen plaatsvinden 

 U hier meer over kunt lezen in deze nieuwsbrief!  

 De Koningsspelen sowieso starten met een ontbijt 

 De leerlingen dus thuis niet hoeven te eten 

 Er al veel wordt geschonken bij de inzamelingsactie voor de sponsorloop 

 We dit doen om geld in te zamelen om het plein op te knappen 



 We al een hele mooi tussenstand kunnen geven: 

 De teller nu al boven de 700 is gestegen 

 We hier ongelofelijk blij mee zijn!!! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Rianne had vorige week vrijdag de weekviering voor de bovenbouw. Na de viering 

loopt een leerling naar haar toe en bedankt haar: “dat was een mooie preek juf!” 

- Een kleuterleerling komt later ook op school werken, maar dan alleen op de korte dagen, 

want ze wil dan wel graag thuis eten en niet twee keer buitenspelen. 

- Kleuterleerling: “Juf, ik ga zo heul erg naar huis!” 

- Kleuterleerling tegen juf Renate: “Later als jij ontelbaar bent, ga ik voor je zorgen.” 

- Peuter: “Juf, ik heb de treinbaan gemaakt met een huppelstukje!” (hulpstukje) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 april Ties, groep 5 

15 april Samuël, peutergroep 

Allebei een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Quintijn in groep 1. 

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

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Rectificatie Paasontbijt > Paaslunch: 

Helaas is er in de vorige nieuwsbrief een fout geslopen. 

De bakjes met het eten zullen niet worden gemaakt voor een ontbijt, maar voor de lunch. 

Alle kinderen zullen op school blijven eten (we starten om 11.30 uur met de lunch) en na 

de lunch om 12.15 uur uit zijn. 

 

KONINGSSPELEN 
 

Vrijdag is het zover: de dag van de Koningsspelen! 

Die dag beginnen we met elkaar met een gezond ontbijt, in alle groepen. Dat is al een 

feestelijk begin! 

Om half tien zullen we allemaal in de zaal getuige zijn van de opening van de Koningsspelen 

en met elkaar en héél veel andere leerlingen in het land, tegelijkertijd het Koningsspelenlied 

van dit jaar zingen: de pasapas! 

Rond half elf vertrekken de groepen 5 t/m 8 naar het veld aan de Schoener, voor een 

sponsorloop. De groepen 1 t/m 4 doen dit jaar de sponsorloop rondom de school. 

 

Wat is dit jaar het goede doel??? 

De afgelopen jaren hebben we een sponsorloop gedaan voor Kika, Team Langedijk e.d. Dit 

jaar is het goede doel: het schoolplein! Graag willen we geld inzamelen voor het 

opknappen en reorganiseren van ons plein! 



Omdat we niet graag willen dat de kinderen met geld over straat gaan, hebben we besloten om 

te vragen of een ieder via de volgende website de kinderen wil sponsoren: 

 

https://www.doneeractie.nl/schoolplein-j-d-v-arkelschool-ikc-39-het-moza-239-ek-39/-35108  

 

Hier kunt u een totaalbedrag overmaken als donatie voor de sponsorloop. Mocht iemand 

willen doneren maar niet over internetbankieren te beschikken, dan kunnen de kinderen voor 

deze mensen gebruik maken van het sponsorformulier dat zij vrijdag jl. hebben ontvangen. 

Voor deze uitzonderingen kan er dus via het sponsorformulier cash gesponsord worden.  

 

Wij hopen dat we ons streefbedrag gaan behalen! Het is daarom fijn dat u ook de actie deelt 

op uw facebookpagina. U kunt de actie vinden op de facebookpagina van de school. 

 

Bij de sponsorloop kunnen we natuurlijk ook veel ouders/verzorgers gebruiken die komen 

aanmoedigen en/of helpen. Bij de bovenbouwgroepen (veld Schoener) hebben we alleen 

aanmoedigers nodig, maar bij de sponsorloop van de onderbouwgroepen rondom de school 

kunnen we, behalve aanmoedigers, ook een aantal hulpouders gebruiken die rondom het 

parcours toezicht houden. 

Opgeven bij juf Nel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

TOPPER VAN DE WEEK: 

ANDRÉ BOEIJER! 

VOOR HET BELANGELOOS MAKEN VAN 

HOUTEN  ‘EMOTIE-STANDAARDJES’ VOOR 

EEN AANTAL LEERLINGEN IN GR.3! 
ANDRÉ  

BOEIJER! 

https://www.doneeractie.nl/schoolplein-j-d-v-arkelschool-ikc-39-het-moza-239-ek-39/-35108

