
  

  
 

26 juni 2019 
 

AGENDA 
 

27 juni    Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

28 juni    Activiteitenmiddag 

  1 juli    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  2 jui    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  2 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  3 juli    Meesters- en juffendag 

  4 juli    Kleutergroepen Kabouterkringloop 

  4 juli    Doordraaimiddag: bij de volgende groep kijken 

  8 juli    Musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

  9 juli    Musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

  9 juli    ’s Avonds afscheidsmusical groep 8 

10 juli    Rapporten mee 

10 juli    Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

12 juli    Margedag: alle onderwijsgroepen zijn al vrij  

15 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 

26 augustus   Eerste schooldag na de zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week de voorleesoptocht niet doorging i.v.m. het slechte weer 

 Het nu is verplaatst naar na de zomervakantie 

 Donderdag 20 juni het wereldberoemde Arkelterras is geweest 

 Dit een gróót succes was! 

 De kinderen van groep 8 de hele dag heerlijke soep, prachtige taarten en smakelijke cakes 

hebben verkocht 

 Zij dit onder de bezielende begeleiding van top-hulp-ouders deden  

 Wij héél blij waren met deze hulp!!! 

 Het aantal wandelaars dat het restaurant bezocht helaas wel minder was dan vorig jaar 

 Daarom een aantal pannen soep onaangeroerd bleven 

 Er toch een mooi bedrag van ca € 1.500,- is opgehaald! 

 De groepen 3 en 4 diezelfde dag op schoolreisje waren 

 Zij soms heel veel regen hadden 

 Ze toch heel erg hebben genoten van de dieren! 

 Groep 6 vrijdag een Jump clinic heeft gehad 

 Zij dit hebben gewonnen met de Energy Challenge! 

 Er superfoto’s zijn van vliegende leerkrachten 

 De juffen en de kinderen bijna superhelden leken in de lucht 

 De groepen 5, 6 en 7 gisteren schoolreisje hebben gehad 

 Zij heerlijk hebben gewassen en spelletjes hebben gespeeld in het openluchtmuseum in 

Enkhuizen 

 De leerlingen in de middag heerlijk hebben gezwommen in Hoorn 

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


 Dit goed uitkwam met het warme weer!!! 

 Groepen 1 en 2 vandaag schoolreisje hebben 

 Zij het vast fantastisch hebben! 

 We ze straks weer zullen verwelkomen op school 

 Er morgen studiedag is 

 Alle onderwijsgroepen dan vrij zijn 

 De juffen en meesters natuurlijk niet ;-) 

 De peutergroep vorige week oudhollandse spelletjes deed 

 Koekhappen en snoephappen altijd weer favoriet zijn! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling van groep 5 zegt tegen juf Rianne (groep 6) : “Hoi, toekomstige juf!” Een andere 

leerling reageert: “Huh, ze is toch al een juf?” 

- Een kleuter ziet juf Rita en juf Inge samen naar huis gaan en zegt de volgende dag: "Juf, ik 

zag jou toen je naar huis ging met jouw mama". 

- Leerling uit groep 3 zegt tegen een medeleerling: “Je mag niet voordringen!” Reactie: “Ja, 

maar ik dring toch achter!” 

- In een kleutergroep wordt nog nagepraat over de Vaderdagcadeautjes. Omdat van een 

leerling de ouders op vakantie waren, kon hij het pas later geven. 

Een andere leerling heeft daar niets over te vertellen, maar wil ook graag iets zeggen: “Ja 

en ik heb gisteren kip gegeten!”   

- Juf Cora had per ongeluk een keer geen bedrijfskleding van de SKL aan. Een leerling van 

groep 2 vond juf Cora in haar gewone kleren “nu wél heel mooi!” 

- Peuter: “Mijn moeder heeft een blote-billen-onderbroek”. 

- Een vader van een kleuter was jarig en de leerling 

vertelde dat oma plofwijn mee had! (Champagne) 

- Tijdens het schoolreisje van de kleuters vandaag  

ziet een leerling deze foto:  

“Je mag hier niet op je tenen staan!” 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

26 juni Leanne, groep 2 

26 juni Jorn, groep 1 

27 juni Anne-Sophie, groep 3 

29 juni Fiene, groep 4 

1 juli Mila, peutergroep 

2 juli Alex, peutergroep 

2 juli Gijs, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 



WELKOM 
 

We heten van harte welkom:  

Maes in groep A en Jonah in groep 2. 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op het Mozaïek!   

 

NB: Sommige kleuters die nu 4 jaar zijn geworden komen na de zomervakantie voor het 

“echie” op school. Wij wensen hen ook na de vakantie hartelijk welkom!  

 

 

 LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

Op de laatste leerlingenraadvergadering van dit schooljaar hebben we het ontwerp van het 

schoolplein en het grasveld bekeken. De schoolpleincommissie hoopt met dit ontwerp de 

wedstrijd “vergroening schoolpleinen” van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier te winnen! 

De leerlingenraad van dit schooljaar heeft veel gedaan, nagedacht, getekend en opgezocht 

voor de inrichting van het grasveld. Dank jullie wel daarvoor! 

Allemaal bedankt voor de fijne vergaderingen! 

Juf Nicole   

 

MUZIEKLES 2019-2020 
 
Beste ouders, 

Vanaf volgend schooljaar gaan we op de van Arkel weer   

starten met muzieklessen voor een nieuwe groep. 

Voor de duidelijkheid zetten we alle informatie even op  

papier. 

 

De lessen worden gegeven op dinsdagmiddag, in de grote  

zaal van onze school.  

Het gaat om de periode van september tot en met juni, uitgezonderd de schoolvakanties. Kosten 

voor de muzieklessen zijn € 215,- per jaar. 

 

Dinsdag: 14:45 – 15:30 uur. Kinderen die komend schooljaar starten in groep 2 ,3 en 4 

 

Het eerste half jaar zorgt Betty voor lesmateriaal, daarna gaan de kinderen over op een boek. Een 

blokfluit mag zelf aangeschaft worden. Het gaat dan om een sopraanblokfluit. De Yamaha YRS23 is 

een prima fluit die veel gebruikt wordt bij blokfluitlessen. Hij kost ongeveer €12,00. 

 

Mochten jullie al een blokfluit hebben en twijfel je of deze goed is, neem deze dan de eerste les mee. 

 

Wilt u uw kind opgeven voor de muzieklessen? Geef dan onderstaande informatie aan ons door. 

Naam leerling:   ______________________ 

Leeftijd/geboorte data: ______________________ 

Naam ouders:   ______________________ 

Telefoonnummer: ______________________ 

E-mail adres:  ______________________ 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnp_eoiJXcAhVOuqQKHUZ6ArgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.almelosemontessorischool.nl/nieuws/abc-muziek-groep-4/attachment/muziekles/&psig=AOvVaw1HoRP-xaWcTfeNg5Vfpub_&ust=1531330360198608


De informatie kun je doorgeven aan Marieke Slot (moeder van Rosalie, groep 1/2 B) of mailen naar 

Betty Bakker. 

 

Met vriendelijke groet, 

Betty Bakker (dirigent Advendo en muziekdocente) huibertjebakker@gmail.com  0612637958 

En Marieke Slot . 06-13477278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blijven liggen na het Arkelterras, op te 

halen in het directiekantoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE HELD VAN DE WEEK IS : 

  

Held van de week: 

 

 

HELD VAN DE WEEK is: 

Esther Dooper 
Omdat zij na jaaaaaaren in de OC te 

hebben gezeten , daarvan nu toch écht 

afscheid gaat nemen……… 

Bedankt voor je jarenlange inzet, Esther!! 

mailto:huibertjebakker@gmail.com

