
  

 
 

24 maart 2021 
 

AGENDA 
 

26 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

30 maart   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

  1 april   Paasviering 

  2 april   Goede Vrijdag, hele kindcentrum gesloten 

  5 april   Tweede Paasdag, hele kindcentrum gesloten 

  6 april   Start Entreetoets groep 7 

13 april   Groep 7 dansworkshop  

14 april   Groep 5 dansworkshop  

22 april   Mogelijke filmopnames, info volgt later 

23 april   Koningsspelen én Meesters- en Juffendag 

26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

27 april   Koningsdag 

  4 mei    Dodenherdenking 

  5 mei    Bevrijdingsdag 

  9 mei    Moederdag 

13 mei    Hemelvaartsdag 

14 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij 

19 mei    Schoolreisje groepen 1 en 2 

24 mei    Tweede Pinksterdag, hele kindcentrum gesloten 

25 mei    Schoolfotograaf 

26 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

28 mei    Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

 

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen  

 

WIST U DAT….. 
 

• Het afgelopen vrijdag Pannenkoekdag was 

• De kinderen van groep 6 naar zorgcentrum Horizon zijn gegaan 

• Ze daar samen met de bewoners boter-kaas-en-eieren hebben gespeeld 

• Dit met speciale stiften op het raam gebeurde 

• De kinderen buiten schreven en de bewoners binnen 

• Het een hele leuke ervaring was voor zowel de bewoners als de kinderen! 

• De bewoners daarna heerlijk pannenkoeken hebben gegeten 

• De kinderen van groep 6 deze week van juf Rianne als verrassing ook een pannenkoek 

kregen! 

• Binnenkort op Social schools van alle groepen iets geplaatst wordt als afsluiting van het 

project ‘Toekomst’ 

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


• We hopen dat u het leuk vindt om een digitaal kijkje te nemen 

in de groep! 

• Een groot deel van het team een ukelele-cursus heeft gevolgd 

• Dit héél erg leuk was om te doen 

• Er nu heel vaak liedjes met de ukelele worden gezongen in 

sommige groepen! 

 

KINDERPRAAT 
 

Kleuter: “Mijn papa slaapt met een mondkapje voor zijn ogen.” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

24 maart Rick, groep 8 

24 maart Iwan, groep 8 

24 maart Naomi, peutergroep 

25 maart Seth, groep 8   

26 maart Suus, groep 7 

30 maart Aiden, groep 2 

30 maart Arwen, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Wie kan het goed gebruiken? 

We hebben een speelkeukentje over bij de kleuters. Wie 

kan dit thuis goed gebruiken? Op te halen voor een 

glimlach! 

 

 

 

‘Kunst dat rijmt!’ 

Iets moois voor álle leerlingen in Heerhugowaard en Langedijk!  

Vanuit de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK, waar onze school ook aan 

deelneemt), heeft Cool Kunst en Cultuur een nieuw creatief project ontwikkeld: ‘Kunst dat 

Rijmt!’.  

Met deze opdracht kunnen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 aan de slag gaan met het 

maken van een kunstwerk, gebaseerd op een gedicht. Dit kunnen zij zelfstandig thuis doen, óf 

samen met de hele klas. 

Er zijn mooie prijzen te winnen: de winnaars werken het kunstwerk, samen met een 

kunstenaar, in XXL uit én ze winnen een workshop naar keuze voor de hele klas.  

De kunstwerken worden daarnaast tentoongesteld op verschillende plekken in de 

(toekomstige) Gemeente Dijk & Waard. 

 

Dit project komt voort uit het feit dat de nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit 3 (CmK3) voor Heerhugowaard en Langedijk is goedgekeurd door het Fonds voor 

Cultuurparticipatie én beide gemeenten. En dat moet natuurlijk gevierd worden! 

In de bijlage vindt u nog een brief over deze actie. 

De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen met de hele klas een Kunstwerk dat Rijmt 

maken tijdens de activiteitenmiddag. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen dit thuis 



doen. Wel wordt er in alle klassen aandacht aan besteed en worden de lesactiviteiten 

(suggesties) in de klas uitgevoerd. Een mooi project! 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

- Vier verschillende handschoenen 

- Babymutsje roze/wit 

- Fietssleutel 

- Fietslamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukelele en 

vrolijkheid! 

 


