
 

4 juli 2018 
 

AGENDA 
 

  6 juli    Leerlingenraadvergadering 

  6 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

10 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

11 juli    Sportdag groepen 1 en 2 

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….. 
 

 In groep 8 het Waterheldenavontuur is geweest 
 Er gespeeld werd om de échte waterheld! 

 Zelfs de krant werd gehaald 
 Ook de Plusgroep in de krant stond 
 Dit in verband met hun prachtige derde plek op de Energy Challenges was 

 De Plusgroep ook hun Toekomststoel naar Schiphol heeft gebracht 

 Juf Rianne dit nog net op haar laatste werkdag kon doen 
 Zij nu heerlijk met zwangerschapsverlof is 
 Juf Jet voor haar invalt 

 We heel trots op juf Jet zijn 
 Zij vanmiddag namelijk haar diploma uitgereikt krijgt 

 We ook heel trots op juf Deborah zijn 
 Zij namelijk morgenmiddag haar diploma uitgereikt krijgt 

 We ons gezegend voelen met zulke toppers van leerkrachten! 
 Gisteren het schoolreisje groep 3 en 4 plaatsvond 
 Zij een fantastische dag in de Linnaeushof hadden! 
 We boffen met zoveel prachtig weer 
 Het voor de kinderen wel warm is in de lokalen boven 

 Vrijdag de leerlingenraadvergadering met  een afvaardiging van de gemeente is 
 Zij gaan praten over extra speelmogelijkheden op het veld 

 We hopen dat het een goede vergadering wordt 
 Sienna uit groep 6 haar haren heeft geknipt 
 Er maar liefst 35 cm vanaf is gegaan 
 Zij dit heeft gedoneerd aan Kinderen met Kanker 
 We mega trots zijn op deze kanjer!! 

 

 
 
 

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


KINDERPRAAT 
- In groep 6 is een verkering helaas afgebroken, want “ja….je raakt snel over elkaar 

gekeken!” (op elkaar uitgekeken) 

- Een kleuter vertelt over haar muziekles aan juf: “juf, ik ga op blokluitfles!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

6 juli Arianna, groep 5 

9 juli Jurre, groep 4 

9 juli Emma, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Doordraaidag 

Op maandagmiddag 9 juli zullen de groepen “doordraaien”: ze gaan dan ongeveer een 

uurtje in de volgende groep kijken bij de leerkracht die ze volgend jaar zullen krijgen. 

-   Om alvast te noteren: 

    De eerste schooldag, maandag 3 september, hebben we voor alle ouders/verzorgers koffie  

    en thee in de zaal. Zo kunt u, nadat de kinderen in de klassen zijn gebracht, rustig  

    onder het genot van de koffie en thee uw vakantieverhalen uitwisselen en even bijkomen  

    van het afscheid! 

 

AFSCHEID GYMMEESTER 
 

Beste ouders, lieve kinderen, 

Aan het eind van dit schooljaar neem ik helaas afscheid van de Van Arkelschool. Ik heb hier 

twee jaar met veel plezier gewerkt en het is dan ook geen makkelijke beslissing geweest. 

Er is mij een baan aangeboden op een school in de Zaanstreek, waar ik drie dagen gym kan 

gaan geven en waar ik ook een klas kan krijgen wanneer ik mijn pabo-diploma binnen heb. 

Een mooie kans dus, waar ik natuurlijk erg blij mee ben! 

Dank jullie wel voor de leuke en fijne tijd! 

Groetjes Meester Ernst 

   

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

- Rood vestje 

- Zonnepetje 

- Twee zonnebrillen 

- Fietssleuteltje aan  

giraffehanger 

 

       

 
 
 


