
 

13 juni 2018 
 

AGENDA 
 

13 juni    Schoolreisje groep 1 en 2 

14 juni    Schoolfotograaf, informatie volgt 

15 juni    Plusgroep 

17 juni    Vaderdag 

18 juni    Studiedag, alle leerlingen vrij  

19 juni    Schoolreisje groep 5, 6 en 7 

20 juni    Sportdag groep 3 en 4  

21 juni    Arkelterras tijdens AlkmaarsePlus4daagse 

22 juni    Plusgroep 

27 juni    Schoolreisje groep 3 en 4  (gewijzigde datum volgt!)  

  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: iedereen vrij 

21 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de Avondvierdaagse is geweest 

 Er veel kinderen van onze school hebben meegelopen 
 Er ook veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s de kinderen hebben vergezeld 

 Het daarom een heel gezellig gebeuren was! 
 We de organisatoren hartelijk willen bedanken! 

 Vandaag de groepen 1 en 2 op schoolreisje zijn 
 Zij het heel gezellig hebben bij de Holle Bolle Boom 
 Er natuurlijk heerlijk gespeeld kan worden 
 Morgen de schoolfotograaf komt 
 In deze nieuwsbrief hier meer over te lezen is 

 U ook als gezin op de foto kunt 
 Het wel belangrijk is dat u zich hiervoor opgeeft 

 Hoe dit moet ook in deze nieuwsbrief staat 
 Maandag 18 juni studiedag is 
 Alle kinderen die dag vrij zijn! 
 De meesters en juffen wel hard werken die dag 
 Op die dag ook de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden gedaan 

 Alle kinderen gisteren een brief over het Arkelterras hebben ontvangen   
 We het fijn vinden als er weer veel gebakken en gekookt wordt! 
 We hopen dat het die dag lekker weer is!! 

  

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


KINDERPRAAT 
 

- Er moet een formulier bij juf Helene op kantoor worden gebracht. Een kleuter wil dat wel 

en weet ook waar het is: “Dat is de juf die in dat kantoor woont, dat is hier om de hoek.” 

- Juf Inge had vorige week haar haar een keer los, waarop een kleuter zegt: "Juf, wie ben jij? 

Ik herken je niet met je haren los".  

Een andere kleuter kon er ook maar niet aan wennen en vroeg wel 5 keer waarom juf het 

nou los had. Geen enkel antwoord van juf Inge voldeed, dus de waarom-vraag bleef 

herhaald worden. 

- Juf Inge zegt tegen de klas dat ze heel trots op ze is, omdat ze zo rustig aan het eten zijn.  

Een kleuter antwoordt: "Ik ben ook heel trots op jou juf!” 

- Kleuter vertelt dat ze bij de dokter is geweest. “En daarna moesten we nog even langs de 

boetiek om medicijnen te halen!”(apotheek) 

- Leerling gisterochtend: “juf, mag ik mijn vest halen, want ik heb het bloedkoud!” 

- Een zusje van één van de leerlingen komt in het directiekantoor melden dat haar broer ziek 

is. Om het extra kracht bij te zetten meldt ze even hóe ziek hij wel niet is: “Hij had 

helemaal chocoladespuug!”  

- Leerling groep 4: “Mam, volgende week is weer het alcoholterras” (Arkelterras) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

13 juni Seger, groep 7 

14 juni Jan Pieter, groep 6 

15 juni Naomi, groep 4 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Fotograaf 

Morgen komt de schoolfotograaf. Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud): 

 vanaf  8.15 uur: vanaf deze tijd kunnen er gezinsfoto’s worden gemaakt, waarbij ook 

broers en zussen van buiten school welkom zijn.  Indien u een gezinsfoto wilt maken, 

geeft u zich op door te mailen naar arkel@tabijn.nl. 

       De volgorde van de binnenkomst van de mail bepaalt de volgorde van de foto’s, vanaf 

8.15 uur. 

 Na de gezinsfoto’s worden alle broertjes en zusjes die op school zitten op de foto 

gezet. Indien u ook een peuter van de peuteropvang ‘Het Parapluutje’ hierbij op de 

foto wilt hebben, kunt u dat ook doorgeven door te mailen naar arkel@tabijn.nl  

       Alle broertjes en zusjes die al op school zitten, komen samen op de foto. Hier hoeft u 

de kinderen dus niet voor op te geven, tenzij er nog een boertje/zusje op ‘Het 

Parapluutje’ zit. 

 Rond 9.20 uur zal er gestart worden met het maken van de portretfoto’s van de 

leerlingen. Jongste groepen zijn eerst aan de beurt. 

 Tijdens de lunch zal er een teamfoto worden gemaakt 

 Vanaf ongeveer 13.00 uur zullen de groepsfoto’s worden gemaakt. 
 

- Twee nieuwe bieb-medewerkers - herhaling 

Voor volgend schooljaar zijn twee nieuwe medewerkers voor de schoolbibliotheek nodig. 

Het gaat om de volgende dagen: 

- dinsdagmiddag, oneven weken, van 13.50 – 14.20 uur 

mailto:arkel@tabijn.nl
mailto:arkel@tabijn.nl


- vrijdagochtend, 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 2018-2019  

 

De groepsindeling voor komend schooljaar is als volgt: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep1/2 A Renate Renate Renate  Renate  Mirjam 

Groep1/2 B Mirjam/Inge Mirjam/Inge Nel Nel  Nel  

3 Caroline  Caroline  Caroline  Annemarie Annemarie 

4 Lineke Lineke Peter Peter Peter 

5 Alie Alie Deborah Deborah Deborah 

6 Jet/Rianne Jet Jet/Rianne Jet/Rianne Jet/Rianne 

7 Joost Joost Joost Joost Joost 

8 Lydia Lydia Lydia Lydia Lydia 

 Zoals u ziet starten we met twee kleutergroepen. De verwachting is dat het 

leerlingenaantal het toelaat om de tweede helft van het schooljaar met een derde 

kleutergroep van start te gaan. 

 Juf Jet zal het zwangerschapsverlof van juf Rianne op zich nemen. Juf Rianne zal naar 

verwachting na de kerstvakantie weer terugkeren van verlof. 

 Ook juf Inge gaat met zwangerschapsverlof. Voor haar komt Mirjam Bethlehem 

invallen. Ook juf Inge verwacht na de kerstvakantie weer terug te komen van haar 

verlof, maar zal dan niet meer fulltime gaan werken. 

 De kleuters zullen over twee groepen verdeeld worden. De indeling volgt z.s.m. 

 Juf Lydia en meester Joost zullen beiden met groep 8 op kamp gaan. 

 

VAKANTIES 2018-2019  
 

Om alvast te noteren: 

 
 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 

Marge-ochtend met extra vrije middag Vr.   12-07-2019  

 

Studiedagen die al vaststaan: 

- Maandag 29-10-2018 

- Vrijdag    15-02-2019 

De andere studiedagen volgen z.s.m. 

 

 

 

 



BEDANKT! 
 
Beste allemaal, 

Wat hebben we gezellige dagen gehad bij de Wandel 4 daagse vorige week. Een record aantal 

enthousiaste kinderen liep weer voor een mooie medaille. Vier dagen lang alleen maar zonnige en 

gezellige gezichten. 

Het weer zat natuurlijk enorm mee en de laatste dag had bijna iedereen gehoor gegeven aan het 

thema BLAUW. Super!!  

Bij deze willen we iedereen die mee heeft geholpen bedanken: de limonademoeders, de 

verkeersregelaars, de leiders van de groepjes, alle ouders van de kinderen (je moet toch meelopen 

en vroeg eten) en natuurlijk alle kinderen zelf: nogmaals ontzettend bedankt!!! 

Verder willen we de familie Pikee bedanken voor het extra ijsje op de woensdag. En supermarkt 

Deen voor het gedeeltelijk sponseren van het fruit op de donderdag.  

We hopen volgend jaar op nog meer enthousiaste kinderen die mee willen doen.  

Groeten, 

Bianca, Ellis & Pauline 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 

- Afgelopen maandagochtend is van een leerling van groep 7 tijdens de gymles zijn shirt uit 

de kleedkamer verdwenen. Het gaat om een wit shirt met een rood en blauw vlak, van het 

merk Tommy Hilfiger. Wilt u goed uitkijken naar dit shirt? Het kan per ongeluk als 

gymshirt zijn meegenomen. Alvast bedankt! 
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