
 

14 februari 2018 
 

AGENDA 
 

14 februari   Techniekochtend groepen 3 en 4 

16 februari   Plusgroep 

20 februari   Open dag voor opgave nieuwe leerlingen 

20 februari   Natte gymles groep 7 

23 februari   Studiedag, alle leerlingen vrij  

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

  5 maart   Start Project 

  5 maart   Ik eet het beter groep 5 

  6 maart   Onlineklas Verkeer 

  6 maart   Natte gymles groep 7 

  7 maart   Luizencontrole 

  9 maart   Leerlingenraadvergadering 

  9 maart   Plusgroep 

13 maart   Natte gymles groep 7 

16 maart  Nationale pannenkoekdag, groep 6 bakt voor  

zorgcentrum Horizon 

16 maart  Ik eet het beter groep 6 

16 maart  Activiteitenmiddag groep en 5 t/m 8 

20 maart  Natte gymles groep 7 

20 maart  Afsluiting Project, informatie volgt 

20 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

22 maart Ik eet het beter groepen 7 en 8 

25 maart Start zomertijd 

27 maart  Natte gymles groep 7 

29 maart Paasviering 

29 maart Groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

30 maart Goede Vrijdag, iedereen vrij  

31 maart Scholenhandbaltoernooi 

  1 april Eerste Paasdag 

  2 april   Tweede Paasdag 

 

WIST U DAT….. 
 

 Het vandaag Valentijnsdag is 

 Er vanmorgen in de teamkamer een prachtige vaas met allemaal rozen erin op tafel stond 

 Met een briefje eraan: voor alle juffen, meesters en stagiaires Happy Valentine’s Day 

 Dit een superlief cadeautje van de bidgroep is 

 We daar heel blij mee zijn: dank jullie wel! 

 Vorige week donderdag een studiedag plaatsvond  

 We hebben gewerkt aan het Early Warning System en het Diagnostisch Groepsoverzicht 

 De leerkrachten intussen ook gebruik konden maken van een PMO (Preventief Medisch 

Onderzoek) 

 Het cholesterolgehalte en dergelijke weer goed onderzocht is 

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


 We nog steeds allemaal een traktatie in ontvangst mogen nemen ;-) 

 Vrijdagochtend de bovenbouwgroepen techniekochtend hadden 

 Er bruggen zijn gebouwd, eieren van het dak gegooid, kettingreacties zijn ontstaan en 

record aan blokken zijn gebruikt voor de toren op de papieren brug 

 Sommige leerlingen weer goed technisch inzicht hebben laten zien 

 Juf Caroline ook net een mooie bos bloemen heeft ontvangen 

 Een leerling vroeg of ze al jarig was 

 Deze week de 10-minutengesprekken en adviesgesprekken plaatsvinden 

 U zich daarvoor kon inschrijven via Social Schools 

 Groep 7 de eerste ‘natte gymles’ heeft gehad 

 Ze allerlei gymactiviteiten krijgen in het water 

 Er ook eerste stappen worden gezet richting reddend zwemmen 

 Twee leerlingen in groep 8 spannende sporttoernooien voor de boeg hebben 

 Melle Dilweg op zwemgebied en Melle Roede in Turkije op voetbalgebied 

 We hen alvast heel veel plezier en succes wensen! 

 U uw kind dus waarschijnlijk Melle moet noemen als u een echte sporter wil ;-) 

 Vandaag techniekochtend is in de groepen 3 en 4 

 We het echt super vinden dat er zoveel hulpouders en -opa’s/oma’s zijn!!! 

 

KINDERPRAAT 
 

Een leerling van groep 6 heeft haar werk klaar en vraagt aan juf: “Waar liggen de “affen”? ”  

 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

14 februari Nathan, groep 2 

16 februari Kim, groep 6 

16 februari Bonne, groep 7 

17 februari Myrthe, groep 8 

18 februari Ditte, groep 3 

19 februari Sophie, groep 6 

19 februari Lieke, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WEER GEWELDIG NIEUWS! 
 

HOERA! 

We zijn heel blij dat we mogen vertellen dat Juf Inge in verwachting is! Zo gezellig, twee 

zwangere juffen op school!  
Juf Inge verwacht haar kindje in augustus. Ook de kinderen in haar groep zijn heel blij voor 

hun juf én superlief. De zwangerschap leidt bovendien tot veel leuke kinderpraat: 



- Bij het laten zien van de echo zegt één van de leerlingen: “Het 

lijkt op een dolfijntje!” 

- "Juf, weet jouw man ook dat er een baby'tje in jouw buik zit?" 

- "Juf, ik zag de baby bewegen!" 

"Juf, je buik is nu al véél dikker dan gisteren" 

- "Juf, slaapt de baby nu of is de baby wakker?" 

- "Juf, ik weet ook een leuke naam: Strik" 

- En Koen tegen zijn moeder: "Mam, de juf heeft een baby in 

haar buik en als het een jongen is noemt ze het Koen" 

Daarnaast wordt de baby nu al veel geknuffeld en lief toegesproken 

door de kinderen:  "oh lieve baby, lieve baby"!  

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
- Nieuwe stagiaires: 

De tweede helft van het schooljaar is gestart, en dat betekent ook weer nieuwe stagiaires op 

school! 

In groep1/2 A is op dinsdag en woensdag Kholoud Al Khatheeb in de groep. Juf Kholoud 

was leerkracht in Syrië en wil graag het onderwijssysteem in Nederland leren kennen.  

En ook in groep1/2 A is op de donderdag de Pabo-stagiaire Sabine van Stipriaan. 

In groep 3 is Deborah van Beveren gestart met haar LIO-stage. We kennen haar natuurlijk 

al goed! 

In groep 4 is op de maandagen Nina van den Hoven als stagiaire en Pabo-student in de 

klas. 

Bij groep 5 komt op de maandag de Pabostudent Naomi Peperkamp (ook al bij ons 

bekend) en op de donderdag en vrijdag een stagiaire onderwijsassistent: Max de Vries. 

Bij groep 6 blijft juf Jet haar LIO-stage volgen: gezellig! 

In groep 7 komt de Pabo-stagiaire Roos Kraaier op de dinsdag in de groep. 

We wensen alle stagiaires heel veel plezier bij ons op school!!! 

- Kleine kinderen worden groot:  

De kinderen van groep 3 worden alweer een beetje groter en mogen bij de grote kinderen 

worden gerekend: na de voorjaarsvakantie blijven zij ook in de ochtend buiten tot de bel is 

gegaan. 

Ouders mogen altijd, bij alle groepen, de kinderen naar de klas brengen! 

 

 

OPEN DAG 
 

20 februari a.s. is er ‘open ochtend’ op alle drie de scholen in Broek op Langedijk. Op deze 

dag kunnen ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen een kijkje nemen in deze scholen.  

Mocht u op deze ochtend niet kunnen komen, dan kunt u te allen tijde een afspraak maken 

voor een oriënterend gesprek en een rondleiding! 

 

 

 

 

 

 

RPEN 



GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Gevonden: 
 

  

- Diverse bakjes  

- Beker 

- Dopper 

- Zwarte handschoen 

- Wit wantje 

- Fietsbel 

- Sleutelhanger gymschoentje 

- Zwart fluwelen gymbroekje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


