
 

28 maart 2018 
 

AGENDA 
 

29 maart Paasviering 

29 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij  

31 maart Scholenhandbaltoernooi 

  1 april Eerste Paasdag 

  2 april   Tweede Paasdag, iedereen vrij  

  3 april  Start Cito-entreetoets groep 7  

  3 april  Natte gymles groep 7 

  4 april  Schoolvoetbaltoernooi jongens 

  5 april  Schriftelijk verkeersexamen groep 7 

  6 april  Plusgroep 

10 april Natte gymles groep 7 

11 april  Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

13 april Groep 1 en 2 naar de kinderboerderij  

13 april  Plusgroep 

17 t/m 19 april  Groep 8 Cito-eindtoets 

17 april Natte gymles groep 7 

20 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, iedereen vrij  

30 april t/m 11 mei Meivakantie, waarin 5 mei Bevrijdingsdag en 10 mei 

Hemelvaartsdag  

13 mei  Moederdag  

15 mei Ouderavond: alle ouders/verzorgers zijn welkom! 

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 7 en 8 mee hebben gedaan met ‘Ik eet het beter’ 

 Zij hebben gewerkt en gegeten rondom gezond ontbijt en lunches 

 Ze ook hebben geleerd dat een goed en gezond ontbijt sowieso heel belangrijk is 

 Pré-pubers best veel kunnen eten 

 Groep 7 en 8 afgelopen donderdag naar de Grote Prijs van Trinitas zijn geweest 

 Ze mochten kijken en luisteren naar optredens van middelbare scholieren van Trinitas 

 Het fijn is om te kijken hoeveel talent er in de omgeving is 

 We hopen dat het andere leerlingen stimuleert om ook door te oefenen met hun eigen talent 

 Groep 7 op excursie naar de sluis is geweest, o.l.v. stagiaire Roos 

 Ze nu hun eigen familieleden en vrienden veel hierover kunnen vertellen 

 Het een interessante en leuke excursie was 

 Dit weekend de zomertijd is begonnen 

 We hadden verwacht dat er een enkele leerling te laat op school zou zijn 

 Dit heul erg mee viel! 

 Sommige leerkrachten er wel wat vermoeid uitzagen 

 Voor sommigen het ook moeilijk is om in slaap te vallen als het nog licht is buiten  

 
 

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


JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

28 maart Pascal, groep 8 

29 maart Jairah, groep 6 

29 maart Stephanie, groep 8  

30 maart Mirte, groep 7 

1 april Chiel, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

PAASVIERING 
 
Morgen, donderdag 29 maart, vieren we het Paasfeest op school. 

Denkt u aan het meegeven van de paasbakjes met daarin het ontbijt of een lunch voor een 

klasgenoot (zie meegegeven brief)? 

De groepen 1 t/m 4 zullen samen een paasontbijt nuttigen en de leerlingen van de groepen 5 

t/m 8 een paaslunch. Om 9.15 uur zullen we samen zijn in de grote zaal voor de viering en 

zullen we met elkaar stilstaan bij het Paasverhaal. 

Daarnaast zijn er in en buiten de klas gezellige (paas)activiteiten, waaronder eieren zoeken. 

Mocht uw kind geen chocoladepaaseitjes mogen eten, wilt u dan een alternatief aan de 

leerkracht geven?  

We wensen iedereen alvast een heel fijn Paasfeest! 

De paascommissie 
 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Driehoeksenquête 

Enige tijd geleden hebben alle ouders, de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 en het 

personeel meegedaan aan de driehoeksmeting (enquête). De uitslag zal binnenkort in de 

MR-vergadering besproken worden en ook met u worden gecommuniceerd, met daarbij de 

actiepunten die we als school gaan oppakken. Wel kunnen we alvast verklappen dat we erg 

blij zijn met de resultaten van de enquête en de uiteindelijke beoordeling: zéér tevreden! 

Een prachtig resultaat! 

Met het bespreken van een aantal uitkomsten van de leerlingenenquête is een start gemaakt 

in de leerlingenraad; u leest daar meer over in deze nieuwsbrief.  

De analyse van de enquête zal volgen nadat deze in de MR is besproken. Nog even geduld 

dus! 

 

- Social Schools 

Helaas merken we dat de berichten op Social School soms niet door ouders worden 

gelezen, met als gevolg dat er mededelingen/informatie niet op tijd deze ouder/verzorger 

bereiken. Dit kan voor vervelende verrassingen zorgen. Bij de instellingen van Social 

Schools kunt u kiezen hoe en wanneer u berichten wilt ontvangen.   

 

- Tosca Menten 

Morgen zal de schrijfster Tosca Menten op school komen, voor groep 4! We vinden dit 

natuurlijk superspannend! Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek van 

Langedijk.  

 

 

 



- Fruitdag 

Zoals u weet is de vrijdag de fruitdag op school. We hebben vernomen dat het voor 

sommige kinderen best lang duurt tot de lunch en een appel o.i.d. niet voldoende is. Het is 

natuurlijk toegestaan om een extra stuk fruit o.i.d. mee te geven, zodat de kinderen niet met 

knorrende magen thuiskomen! 

 

- Doppenactie Assistentiehonden Langedijk 

De komende tijd gaan we weer doppen inzamelen, dit keer voor assistentiehonden 

Langedijk: een initiatief voor mensen met een handicap, die geen vergoeding krijgen om 

een assistentiehond aan te schaffen, die hun leven wat makkelijker maakt. 

De vrijwilligers van deze stichting zamelen schone plastic caps, van bijv. melk, frisdrank, 

wasmiddelen, wasverzachter en de metalen kroondoppen van (bier)flesjes in. Deze doppen 

worden verkocht voor hergebruik. 

Het geld van de opbrengst van de verkoop gaat in zijn geheel naar Stichting Bulters 

Mekke, een non-profitorganisatie.  

Bij deze stichting wordt het geld dus gebruikt om assistentiehonden op te leiden voor 

mensen die niets vergoed krijgen van hun zorgverzekering.  

Jan Boerhoop (zelf gebruiker van een hulphond) is de initiatiefnemer van deze actie en 

begon hiermee in 2013. Inmiddels is het idee zo gegroeid, dat er zelfs landelijk ingezameld 

wordt. Een ander inzamelpunt in Langedijk is bijvoorbeeld de dierenwinkel in winkel-

centrum de Broekerveiling. 

 

- Red de tijgers 

Onze leerling Mijke is een eigen actie begonnen om de tijgers te redden. Kijk voor meer 

informatie via de link: https://rangeractie.wnf.nl/Tijgermijke/Tijger 

Mooi initiatief Mijke! 

 

- Oproep 

Ouders gezocht! 

Heeft u een kind tussen de 10 en 14 jaar en zou u willen bijdragen aan mijn afstudeer-

onderzoek door een interview in te vullen? Neem dan contact op met mij via onderstaand 

mailadres! Het onderwerp van het onderzoek is ouderbetrokkenheid en het interview 

bestaat dan ook uit vragen die hiermee te maken hebben. Het interview is anoniem en zal 

gebruikt worden bij de uitwerking van het onderzoek. Stuur een mail naar: 

536544@student.inholland.nl. Bedankt! Met een groet, Ouahiba Ait Salah    

 

 

 

LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

In de leerlingenraad zijn de volgende punten besproken: 

- Helaas hebben we nog geen reactie van de gemeente m.b.t. meer speelmogelijkheden op 

het grasveld.  

- Lief Langedijk zal binnenkort een afspraak maken om onze school te bezoeken, zodat ze 

de door hen geschonken chrome books in gebruik kunnen zien.  

- De tevredenheidsenquête is ook ingevuld door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Een 

paar punten hebben we alvast ‘aangetipt’ in de leerlingenraad: 

Opvallend punt is dat een kwart van de kinderen zich zo moe voelt op school. In het 

gesprek met de leerlingen van de leerlingenraad benoemden de leerlingen een aantal 

redenen die dit kunnen veroorzaken: sommige kinderen vinden dat ze te laat naar bed gaan 

en te lang op de tablet bezig zijn. Ook vinden sommigen dat de school te vroeg begint en 

dat leren saai is. De speelmogelijkheden op het plein werden ook als kritiekpunt genoemd. 

Daar gaan we samen met de kinderen mee aan het werk. Meer actiepunten volgen later! 

https://rangeractie.wnf.nl/Tijgermijke/Tijger


 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers van leerlingen groep 1 t/m 4,    

       

Nog een aantal weken en het is Koningsdag! Uiteraard willen we 

dit jaar weer met een prachtige “Van Arkel-kar” door de straten  

van Broek op Langedijk rijden. Helpt u mee om dit waar te maken?  

 

Optocht Koningsdag?  

De jaarlijkse optocht is een traditionele stoet die het startsein geeft voor een gezellige 

Koningsdag in het dorp. De Broeker basisscholen doen mee met een eigen kar vol met 

kinderen uit groep 1 t/m 4. Voor de kinderen een superleuke ervaring om mee te maken. 

Daarnaast is het altijd weer spannend wie de prijs voor de mooiste wagen in ontvangst 

mag nemen. Dit jaar is het thema "Ik Hou van Holland". 

 

Waar is hulp bij nodig? 

Een groot deel van het versieren van de kar doen de kinderen zelf. We hebben echter ook 

hulp van ouders nodig bij: 

 Het kopen van verf bij de Action: tubes rood, wit en blauw. En slingers in die kleuren of 

oranje slingers (crepe guirlande) en ballonnen. Graag voor 10 april inleveren bij het 

directiekantoor. 

 het schilderen van de kar & ophangen van de werkjes van de kinderen; altijd 

supergezellig met koffie/thee en wat lekkers (locatie: in schuur familie Mosch, Dijk 35) 

o Dinsdagavond 10 april, 19.00-21.00 uur 

o Woensdagavond 11 april, 19.00-21.00 uur 

o Donderdagavond 12 april, 19.00-21.00 uur 

 Opbouw van de kar op donderdagavond 26 april, 18.30 -21.00 uur 

 Afbreken van de kar op vrijdag 27 april, direct na de optocht 

 

Wilt u meehelpen bij één of meer van bovenstaande activiteiten? Laat het weten via 

koningsdagcommissiejdvanarkel@outlook.com of reageer via "agenda" op  social schools 

bij de betreffende data.  

 

Koningsdag zelf 

De optocht start op vrijdag 27 april om 11.00 uur. De kinderen mogen verkleed komen in 

een leuke “Ik Hou van Holland” outfit. Denk aan; tulpenmeisje of jongen, molens, kaas, 

vlag…..Maak er iets moois van! Let wel op dat je alleen de hoofdjes ziet van de kinderen 

dus besteed hier extra aandacht aan.   

Graag willen we weten hoeveel leerlingen er mee gaan,  

Inschrijven kan nu op de inschrijflijsten bij de klassen! 

 

 

 

 Alvast bedankt voor uw hulp!    

 

Namens de koningsdagcommissie. 

 

 

Koningsdag 2018 

“Ik Hou van Holland” 

mailto:koningsdagcommissiejdvanarkel@outlook.com


KONINGSDAG (INGEZONDEN MEDEDELING)  

 Beste jongens en meisjes !  

Het duurt niet lang meer…nog even en het is alweer Koningsdag!  

Het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk is druk bezig 

om een ontzettend leuk programma te organiseren  

voor jullie!  

Het thema dit jaar is:  “ Ik hou van Holland “ !  

 We beginnen weer met een spetterend kindergala op de avond vóór 

Koningsdag, in de grote feesttent op het Havenplein. Dus trek je allermooiste 

verkleedkleren aan op donderdag 26 april,  

passend bij het thema! De avond zit vol met leuke activiteiten: dansen, 

zingen, en spelletjes doen onder leiding van Lady BlaBla!   

( groep 2,3,4 van 18:00-19:00 uur en groep 5,6,7,8 van 19:15-20:15 uur. Ouders 

kunnen wachten in café Welgelegen en daar mee kijken op een groot 

scherm )   

LET OP: KAARTVERKOOP KINDERGALA: WOENSDAG 11 APRIL OP  

JOUW SCHOOL, DIRECT NA SCHOOLTIJD ( 1 euro per kaartje )    

Op Koningsdag starten we met de grote optocht! Met het  thema  

“ Ik hou van Holland “ kun je heel veel kanten op! Doe jij mee? Je kunt 

meelopen, of op je fiets/skelter, of op een wagen. Doe je best om er zo 

origineel mogelijk uit te zien en wie weet ga je naar huis met een hele mooie 

geldprijs!   

 In de middag is op het Havenplein de welbekende zeskamp: maak gauw 

een groepje van totaal 6 kind  

eren en geef je groep een leuke naam. Opgeven kan op onze  

site!   

De hele feestdag is er in en rond de feesttent genoeg te doen voor alle 

kinderen. We hopen jou en je ouders, broers, zussen en opa’s en oma’s te 

begroeten op het Havenplein!    

  

Hartelijke groet, het bestuur van Stichting Oranje Activiteiten Broek op 

Langedijk  www.broekerkoningsdag.nl  

http://www.broekerkoningsdag.nl/
http://www.broekerkoningsdag.nl/

