
  

 
 

5 september 2018 
 

AGENDA 
 

  5 september   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

11 september   Informatieavond voor alle onderwijsgroepen 

14 september   Verkiezingen leerlingenraad groepen 4 t/m 8 

17 september   Aanvang startgesprekken met ouders onderwijsgroepen 

18 september   Prinsjesdag 

19 t/m 21 september  Groep 8 op schoolkamp 

24 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

26 september   Groep 7 Kinderpostzegels 

  3 oktober   Opening Kinderboekenweek, alle kinderen 

  4 oktober   Groep 7 en 8 excursie “7 werelden van techniek”, Alkmaar 

  5 oktober   Leerlingenraadvergadering 

19 oktober   Afsluiting Kinderboekenweek, met open podium en      

       Boekenmarkt, peuters en ouders van harte welkom 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen gr. 1 t/m 8 vrij  

31 oktober   Luizencontrole in alle onderwijsgroepen 

 

WIST U DAT….. 
 

 We maandag vol enthousiasme met het nieuwe schooljaar zijn begonnen? 

 Dit inclusief rode loper, muziek en een prachtige ballonnenboog was? 

 We heel blij waren om iedereen weer te zien! 

 Alle ouders en verzorgers in de zaal een kopje koffie/thee konden drinken en even bij 

konden praten 

 Het hier ook heel gezellig was 

 We de oudercommissie willen bedanken voor het verzorgen hiervan! 

 We via deze weg alle kinderen en ouders/verzorgers een heel fijn jaar toewensen 

 We bij de opening met de kinderen hebben gepraat over wat we nodig hebben om er een 

goed en fijn jaar van te maken 

 De kinderen met héle goede ideeën kwamen, zoals liefde, respect, elkaar helpen 

 We hebben gezongen dat iedereen erbij hoort 

 We het fijn vinden dat ook juf Mirjam bij ons werkt 

 Zij invalt voor juf Inge 

 Juf Inge heel groot nieuws heeft 

 U hier meer over leest in deze nieuwsbrief! 

 De nieuwsbrief in transitie is naar een IKC-nieuwsbrief 

 U dus ook informatie kunt lezen over de peuteropvang en de BSO! 

 De peutergroep begonnen is met 9 nieuwe kinderen 

 Er nog plek is voor meer! 

 De pedagogisch medewerkers ook héél blij zijn dat ze iedereen weer konden begroeten! 

 We u allen veel leesplezier wensen! 

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


 
 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling groep 5, als hij juf Angela ziet: “Mijn oude juf van lang geleden!” (vorig jaar) 

- Een leerling in groep 3 moet hard niezen. Klasgenoot: ‘Er kwam zelfs rook uit zijn neus!’ 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

9 september Serena, groep 5 

9 september Nikki, groep 6 

9 september Sterre, groep 6 

10 september Lenna, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

In groep A 

Luka Koelman 

Femke Kamp 

Erben Ridderhof 

Boaz Plak 

In groep 5 

Bridget van Eden 

Sanne Bruijn 

Daan de Jong 

In groep B 

Ruben Jong 

Marly Vogels 

In groep 6 

Senne van der Meer 

In groep 3 

Sebastiaan Koster  

In groep 7 

Roos de Jong 

In groep 4 

Bojana Ilic 

Ronja Schouten 

 

 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe bij ons! 

 

GEBOREN!!! 
 

Groot nieuws! Op 27 augustus is Ties geboren, zoon van juf 

Inge en haar man Rudo. Ties was bij de geboorte 50 cm lang 

en woog bijna 4 kilo. En hij ziet er ‘vet skattig’ uit, zoals één 

van de leerlingen verwoordde. 

En zegt u nu zelf als u naar de foto kijkt…dat klopt helemaal! 

Welkom Ties op de wereld en heel veel geluk met jullie 

wonder, Inge en Rudo! 

 

 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Jaaropening: 

Dit jaar hebben we bij de opening stilgestaan bij het 

thema ‘samenwerken’ en ‘jij mag er zijn’. Eén van de 

opdrachten bij de opening was het ‘touw-in-de-

knoop’: twee jongens en twee meisjes uit groep 8 

moesten proberen van elkaar los te komen, zonder de 

touwen om de polsen los te knopen. Helaas lukte het 

ze niet, ondanks de aanmoedigingen uit de zaal van 

de andere kinderen. Juf Helene wilde de kinderen na 

afloop de truc laten zien, maar wist helaas de 

oplossing niet meer: hilariteit alom! Gelukkig was een 

filmpje op Youtube zo duidelijk, dat de kinderen 

alsnog zijn losgekomen en er gerust naar het toilet 

kon worden gegaan! 

Het thema bij de peutergroep is ‘jij hoort erBIJ’. Er 

hangen in het lokaal allemaal lieve bijtjes!  

De peutergroep en de BSO zijn na een warme zomer 

ook blij om weer te starten. Voor de pedagogisch 

medewerkers van de BSO is de vakantie nog in het vooruitzicht: zij hebben hard gewerkt bij 

de zomerschool en zomeropvang!  

 

Vakanties groepen 1 t/m 8 

 Eerste dag Laatste dag 

Eerste schooldag schooljaar 2018-2019 Ma.  03-09-2018  

Herfstvakantie Ma.  22-10-2018 Vr.  26-10-2018 

Kerstvakantie Ma.  24-12-2018 Vr.  04-01-2019 

Voorjaarsvakantie Ma.  18-02-2019 Vr.  22-02-2019 

Meivakantie (incl. Goede vrijdag en Pasen) Vr .  19-04-2019 Vr.  03-05-2019 

Hemelvaart Do.  30-05-2019 Vr.  31-05-2019 

Pinksteren Ma.  10-06-2019 Ma. 10-06-2019 

Zomervakantie Ma.  15-07-2019 Vr.  23-08-2019 

 

Vrije dagen 
Studiedag    29 oktober (aan de herfstvakantie vast) 

Techniekochtend    23 november, gr. 1 t/m 4 vrij 

Vrije middag groepen 1 t/m 4 20 december 

’s Middags allen vrij    22 december 

Studiedag    15 februari (aan de voorjaarsvakantie vast) 

Studiedag    25 februari (aan de voorjaarsvakantie vast) 

Techniekochtend   1 maart, gr. 1 t/m 4 vrij 

Techniekochtend   24 mei, groep 1 t/m 4 vrij 

Studiedag    27 juni 

Calamiteitenochtend    12 juli*, vrij voor alle groepen 

Zomervakantie start    12 juli, middag vrij voor alle groepen 

 

*Calamiteitenuren: iedere school moet uren reserveren voor calamiteiten (voor het geval er 

geen les gegeven kan worden door bijvoorbeeld grote lekkages e.d.). Als deze 

calamiteitenuren niet gebruikt zijn, mogen ze vrij gegeven worden. Omdat deze uren vorig 

jaar niet zijn gebruikt, kunnen we de leerlingen dit jaar ook op vrijdagochtend 12 juli 

vrijgeven.  



 

GYMTIJDEN 2018-2019, groepen 3 t/m 8 
 

MAANDAG  DONDERDAG  

Gr. 8: Lydia 8.30 -   9.15 uur Gr. 7: Joost 8.30 -   9.15 uur 

Gr. 7: Joost 9.15 - 10.00 uur Gr. 8: Lydia 9.15 - 10.00 uur 

Gr. 4: Lineke 10.00-10.45 uur Gr. 5: Deborah 10.00-10.45 uur 

Gr. 6: Jet/Rianne 10.45-11.30 uur Gr. 6: Jet/Rianne 10.45-11.30 uur 

Gr. 3: Caroline 13.00-13.45 uur Gr. 4: Peter  12.45-13.30 uur 

Gr. 5: Alie 13.45-14.30 uur Gr. 3: Annemarie 13.30-14.15 uur 

 

IN- EN UITGANG 
 

Ons IKC heeft maar liefst vier in- en uitgangen. Dit is heel fijn, want hierdoor is het rustiger 

voor iedereen bij het naar binnen en naar buiten gaan. 

De ingang aan de Museumweg is de hoofdingang. Deze ingang is onder andere voor de 

leerlingen van de groepen 3, 4 en 5. Aan de Voorburggracht bevindt zich de ingang van de 

kleuters. 

Aan de Dorpsstraat zijn er twee ingangen: de rechteringang is de ingang van de 

Peuterspeelzaal en de BSO, de linkeringang wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 

6, 7 en 8. 

 

In de ochtend mogen de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 wat vroeger binnen worden 

gebracht, voor een rustige start en zodat ze nog even in alle rust één en ander kunnen laten 

zien aan hun ouders/verzorgers en afscheid kunnen nemen.  

Vanaf groep 4 blijven de kinderen buiten wachten tot de eerste bel gaat, om 8.25 uur.  

Om 8.30 uur gaat de tweede bel en sluiten de deuren van de klaslokalen, zodat we kunnen 

beginnen met de dag! 

Na de voorjaarsvakantie zijn de leerlingen van groep 3 alweer zo groot en zelfstandig 

geworden, dat zij dan ook in de ochtend wachten op de eerste bel. 

 

PARKEREN 
 

Parkeren rondom ons IKC blijft een probleem. Helaas ziet de gemeente nog geen reden om dit 

aan te passen. Mochten de parkeerplaatsen bezet zijn, dan willen we u vragen om uit te wijken 

naar het parkeerterrein bij het winkelcentrum van de Broekerveiling, naast snackbar 

Kwalitaria. Daar is meestal nog genoeg parkeerruimte. 

We willen u dringend verzoeken NIET te parkeren bij de garages van onze buren aan de 

Voorburggracht bij de bushalte. Dit is NIET toegestaan! Ook het half-op-de-stoep-parkeren is 

niet toegestaan. 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 

Gisteren is Anne-Sophie uit groep 3 haar spijkerjasje kwijtgeraakt. Het spijkerjasje heeft roze 

letters op de achterkant. Wie heeft het jasje gevonden of per ongeluk meegenomen??? 

 

Gevonden: 

- Een zwart vestje 



- Een zwart jasje 

- Een zwart sportbroekje met grijze bies 

- Een zwart fluwelen sportbroekje 

- Een witte sjaal 

- Een witte legging 

- Een gebloemd zomerpetje 

- Blauw t-shirt met opdruk ‘Central Park NY’ 

- Een groen tasje met sportkleren erin, onder andere een roze trainingsbroek. Opdruk 

van het tasje: Meer muziek 

in de klas.nl 

- Wit T-shirt met opdruk 

‘retour 89’ 

- Grijs sportbroekje 

- Blauwe sportschoenen, 

merk Panther, maat 26 

- Rugzak met afbeelding 

actionman 

>>>alleen deze week nog op te 

halen in het directiekantoor 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samenwerken om de touwen uit de 

knoop te halen! 


