NIEUWSBRIEF 416
zestiende jaargang, nummer 20 donderdag 22 februari 2018
Woensdag 21 februari:
Vr 23 feb t/m vr 9 mrt:
Maandag 12 mrt:
Woensdag 14 mrt:
Dinsdag 27 maart:
OB= onderbouw

Juffen- en meestersdag.
Voorjaarsvakantie.
Optreden bovenbouw in grote zaal tivoli – KOZ
Schoolvoetbal gr 5-6
Ouderavond.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Deze week hebben we aangekondigd dat Arcade gaat sluiten op de aangekondigde
stakingsdag 14 maart a.s. Er bleek onder de leerkrachten een onverminderde
stakingsbereidheid te zijn. Hierdoor zijn er onvoldoende leerkrachten op school om de
kinderen te kunnen opvangen. De verwachting is dat als er niet tegemoet gekomen wordt
aan de eis van PO Front over de leerkrachtensalarissen, het lerarentekort zal toenemen.
Deze winter valt het op Arcade mee, maar andere scholen hebben al vaak klassen naar
huis moeten sturen. We willen dat graag voorkomen voor de toekomst.
Op 14 maart was de landelijke montessoridag gepland. Deze dag is verschoven naar 21
maart a.s. door de Nederlandse Montessorivereniging NMV. Op 21 maart hadden wij al
het lentefeest gepland staan. Het lentefeest laten we gewoon doorgang vinden. Het aantal
mensen dat in voorgaande jaren Arcade bezocht op de landelijke montessoridag is naar
ons idee prima te combineren met het lentefeest. Zoals hieronder ook beschreven, gaat
het schoolvoetbal gewoon door.
Afgelopen woensdag hebben we een prachtig buitenconcert gehouden met ouders en
kinderen van beide scholen van Brede School Het Zand. Het project KOZ heeft hiermee
echt gezicht gekregen. Prachtig weer en een prachtig resultaat: mooi om te zien hoe
cultuur verbindt, en zingen in het bijzonder; verbinding tussen ouders en kinderen, tussen
school en ouders, tussen twee scholen. Dat is wat we onze kinderen graag meegeven
voor hun toekomst.
Maarten en Selma
Schoolvoetbal
Beste ouders, voetballiefhebbers,
Na de komende vakantie gaan de schoolvoetbalwedstrijden weer plaatsvinden. Arcade
speelt daarin een steeds prominentere rol. En dat ondanks het feit dat Arcade het accent
wil blijven leggen op sfeer en sportiviteit. Meerdere sportiviteitsbekers getuigen daarvan.
Voetballers en begeleiders hebben inmiddels hun informatie ontvangen. Mocht er iets
ontbreken, veranderen of onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met mij op. De eerste
wedstrijddag, 14 maart, is een stakingsdag voor het primair onderwijs. Het voetbal voor
de jongens van 5/6 gaat echter zeker door. We kijken er weer naar uit.
Mvg, Paul Rietveld.
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Ouderavond 27 maart 19:30 – 21:00 uur
In herhaling op vorige week vragen we graag uw aandacht voor de ouderavond op
woensdag 27 maart a.s. We zijn in de school bezig met diverse montessoriaspecten
aandacht te geven en te versterken in de klassen. Hiervoor hebben we een
montessoriraamwerk ontwikkeld. Dit willen we graag op een interactieve manier met
ouders delen en laten zien hoe dit in de klassen tot uiting komt. Daarna kunt u per bouw in
een groep gaan ondervinden hoe dit uitpakt. We hopen op uw komst.
Meesters- en juffendag
Afgelopen woensdag was het meesters- en juffendag. Daarop vieren alle meesters en
juffen tegelijk hun verjaardagen met de kinderen. Namens de ouders heeft de
Oudervereniging een cadeau aangeboden ’s morgens in de teamkamer. We hebben een
prachtig koffieapparaat gekregen, waarmee we koffie kunnen zetten van hele koffiebonen.
We zijn er erg blij mee! Dank jullie wel.
KOZ
Van Lena en Roya (groep Turquoise)
Wij zijn Lena en Roya en wij gaan jullie
iets vertellen over KOZ of ter wel Kinderen
Ouders Zingen. Zangjuf Kira heeft ons de
afgelopen weken het lied “Ik geef je mijn
stem” geleerd. Woensdag voor de school
hebben we het lied gezongen. Samen met
kinderen en ouders van OBS Het Zand. Dat
vonden we super leuk.
Groetjes Roya en Lena doei !!!!!!!!!!!!!!
Van Lotus (groep Zwart)
Beste ouders,
Gisteren hadden we KOZ (kinderen ouders
zingen) op het schoolplein. Het was met de
hele school en OBS het zand, het was heel
gezellig! Onze zang juf was er ook en hielp
een beetje met de tekst onthouden. Er was
ook een dirigent. En er waren ook een
gitarist, trompettist, een klarinet en een
basgitaar. We zijn heel lang bezig geweest
om het hele lied uit ons hoofd te leren maar
het eindresultaat was wel heel mooi! Ik hoop
dat we het nog vaker gaan doen!
Groetjes, lotus groep 7 zwart.
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