
 

20 juni 2018 
 

AGENDA 
 

20 juni    Sportdag groep 3 en 4  

21 juni    Arkelterras tijdens AlkmaarsePlus4daagse 

22 juni    Plusgroep 

  3 juli    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    Leerkrachten groep 3 en 4 vieren verjaardag 

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: alle leerlingen vrij  

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

  3 september   Eerste schooldag na de vakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de schoolfotograaf is geweest 
 U spoedig de resultaten hiervan onder ogen zult krijgen 

 Alle kinderen natuurlijk prachtige portretjes opleveren! 

 Wij boffen met al onze mooie kinderen op school! 
 Afgelopen zondag Vaderdag werd gevierd 
 Er leuke, mooie en lieve cadeautjes zijn gemaakt 

 We benieuwd zijn hoe de vaders deze cadeautjes vonden! 
 Maandag jl. een studiedag voor de leerkrachten plaatsvond 

 Op deze studiedag analyses zijn gemaakt, evaluaties hebben plaatsgevonden en nieuwe 

interventies zijn geformuleerd 

 We daarmee de leerlingen nog beter in beeld hebben 
 De groepen een mooie vooruitgang hebben geboekt 
 Er daarom een lekker taartje bij de koffie was 
 Gisteren de groepen 5, 6 en 7 op schoolreisje waren 
 De twee volgeladen bussen om half negen vertrokken 

 Zij vrolijk naar het Dolfinarium reden 
 Sommige kinderen bij aankomst al genoeg snoep hadden gegeten 

 Zij bij aankomst daarom iets minder in de maag hadden 
 Een ‘toevallig-meegenomen-hondenpoepzakje’ dan goed van pas kan komen 
 Daar meer in past dan men zou denken ;-) 
 We een lieve mail met bedankje en foto ontvingen: 

“Goedemorgen Team van Arkel, 

Bedankt voor de leuke dag in Dolfinarium, wat hebben wij genoten. 

Groetjes van Jet, Christel, Maud, Mijke, Tessa en Daphne”  

 

 

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


 

 Vandaag de groepen 3 en 4 sportdag hebben 
 Het fijn is dat het zulk goed sportweer is! 

 We hen een hele sportieve dag wensen 
 We alle ouders/verzorgers/opa’s/oma’s en anderen willen bedanken voor hun hulp bij het 

schoolreisje en de sportdag 
 Het heel fijn is dat er zoveel actieve ouders zijn! 
 Morgen het Arkelterras, i.v.m. de AlkmaarsePlusvierdaagse, is 
 Dit een ongelofelijke happening is 
 We dit niet kunnen uitleggen- u moet het ervaren 
 Voor de ultieme beleving u rond het middaguur even langs moet lopen 
 We ook bij deze activiteit heel blij zijn met alle hulp, bedankt hiervoor! 
 De Museumweg voor deze vierdaagse morgen van 08.30 uur tot ongeveer 15.00 voor 

verkeer is afgesloten 
 We groep 8 alvast heel veel succes en plezier wensen morgen!! 

 Er een nieuwe datum voor het schoolreisje van de groepen 3 en 4 in de agenda staat!  
  

KINDERPRAAT 
 

- Nu de buiken van de zwangere juffen nog mooier groeien, vraagt een kleuter aan  

juf Rianne: “Krijgt u samen met juf Inge een tweeling?”  

- Een kleuter mag naar de Efteling en mag ook “in een ding dat onderstekop gaat!” 

- Kleuter: “Juf, ik heb een medaille van de avond-2-daagse gehad!” 

- Je ziet de school zelfs terug in de natuur: een kleuter heeft een schoolekster gezien! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

23 juni Jayda-Lynn 1 

24 juni Mylan, groep 4 

26 juni Leanne, groep 1 

26 juni Melle R., groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: Esmee Fillekes en Emily Steffens, beiden in groep A. 

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Een nieuwe bieb-medewerker - herhaling 

Gelukkig heeft zich al één nieuwe medewerkster aangemeld! Voor volgend schooljaar is er 

nog één nieuwe medewerker voor de schoolbibliotheek nodig. Het gaat om de vrijdag-

ochtend, even weken, van 11.40 – 12.10 uur 

Vindt u het leuk om de leerlingen te helpen in onze bibliotheek? Geeft u zich dan op bij de 

directie! Alvast bedankt!  

- Groepsindeling: 

Bij de groepsindeling die vorige week in de nieuwsbrief stond, kwam u een nieuwe naam 

tegen: Mirjam Bethlehem zal bij de kleuters de zwangerschapsvervanging doen voor  



juf Inge. Zij komt voor de zomervakantie nog langs op school om met de kinderen en 

leerkrachten kennis te maken. Ook zal zij zich binnenkort even voorstellen in de 

nieuwsbrief! 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren!  

Serena is haar spijkerjasje kwijt. Heeft iemand deze misschien ergens zien liggen of hangen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fscholen.askoscholen.nl%2Fscholen%2Fachthoek%2Fkinderen%2Fgroepen5-6%2Fgroep6c%2FPublishingImages%2Fsportdag%5B1%5D.jpg%3FMobile%3D1%26Source%3D%252Fscholen%252Fachthoek%252Fkinderen%252Fgroepen5%252D6%252Fgroep6c%252F%255Flayouts%252Fmobile%252Fview%252Easpx%253FList%253De7cbcdd7%25252Dcd98%25252D4550%25252D9c66%25252Da68bf5dd33f1%2526View%253D6dddc252%25252Dac55%25252D4ca7%25252D8422%25252D5f89366b0044%2526CurrentPage%253D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Faskoscholen.nl%2Fscholen%2Fachthoek%2Fkinderen%2Fgroepen5-6%2Fgroep6c%2FPublishingImages%2FForms%2FThumbnails.aspx%3FMobile%3D1&docid=_AaPsY59CIH0SM&tbnid=HC9o2seA-WZLEM%3A&vet=10ahUKEwiy3-uK3-HbAhUMbVAKHYmLCisQMwiEAShKMEo..i&w=685&h=600&bih=932&biw=1920&q=sportdag%20basisschool&ved=0ahUKEwiy3-uK3-HbAhUMbVAKHYmLCisQMwiEAShKMEo&iact=mrc&uact=8

