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zestiende jaargang, nummer 21 donderdag 15 maart 2018
Woensdag 21 maart:
Vrijdag 23 maart:

Dinsdag 27 maart:
Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:
OB= onderbouw

Lentefeest.
Voorstelling groep Turquoise. Om 8.45 uur start de voorstelling
in de theaterzaal. Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes
zijn welkom.
Ouderavond.
Goede vrijdag, alle kinderen vrij.
2e Paasdag, alle kinderen vrij.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
De vakantie is weer voorbij, de krokussen schieten uit de grond en de zon wint weer aan
kracht. Na deze twee vakantieweken hebben we afgelopen woensdag de school gesloten
vanwege de staking op basisscholen in Midden-Nederland. Er was onverminderd veel
motivatie bij onze leerkrachten om te staken. We hopen dat dit het gewenste effect zal
hebben en het vak van leerkracht in het primair onderwijs aantrekkelijker gaat worden.
Dank voor uw begrip voor de acties van de leerkrachten.
Met ingang van 1 mei gaat Maarten een nieuwe uitdaging aan. De vacature wordt vanaf 1
mei tot het eind van het schooljaar als volgt ingevuld: Selma gaat een dag extra werken op
Arcade. Naast Selma komt Desirée Blom, collega-directeur van Montessorischool
Loenersloot. Zij gaat twee dagen per week directietaken waarnemen tot aan de
zomervakantie. Intussen wordt een wervingsadvertentie geplaatst om een nieuwe duocollega voor Selma te vinden per 1 augustus 2018. We proberen zoveel mogelijk de
wisselingen zo soepel mogelijk te laten lopen. Namens de ouders wordt de oudergeleding
van de MR betrokken bij de selectieprocedure.
Maarten en Selma
Luizencontrole
Aanstaande vrijdag is het weer luizencontrole. Direct om 8.30
uur. Dus beter geen wax en mooi vlechtwerk…  . Mochten er
ouders zijn die deze ochtend tijd over hebben, kunnen
sommige groepen vast wat extra handen gebruiken.
Ouderavond 27 maart
Bij deze een reminder voor de ouderavond op 27 maart
aanstaande. We starten om 19:30 uur. We laten ouders
kennismaken met ons ‘montessori-raamwerk’. Hierin staan
aandachtspunten voor het montessoriaans werken in de
klassen, waar we geregeld met het team aandacht aan
besteden. Daarna gaan we met u dieper kennismaken met een
selectie van ons montessorimateriaal.

Lentefeest
Het is even schakelen aangezien we 2 weken geleden nog op het ijs stonden, maar
volgende week, woensdag 21 maart, wordt het Lentefeest op school gevierd.
De kinderen zullen in hun klas gaan genieten van een lekker ontbijt. Zorg ervoor dat ieder
kind zijn eigen bord, beker en bestek meebrengt in een plastic zak voorzien van naam.
Daarnaast wordt elk kind gevraagd twee eigen versierde gekookte eitjes mee te nemen.
Eentje voor de wereldberoemde en spannende eitje-tik wedstrijd en eentje om lekker op te
eten.
Om het (chocolade)eieren-zoek-festijn in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar
ouders die het leuk vinden gedurende de dag te helpen bij het eieren verstoppen. Ook als
je maar een klein gedeelte van de dag beschikbaar bent, ben je van harte welkom. Met
droog weer zal dit buiten plaatsvinden, bij regen in de hortus.
Een extra verzoek aan de ouders met kinderen met een allergie: kunnen jullie zelf zorgen
voor een geschikt (chocolade)ei.
Vragen? ouderverenigingarcade@gmail.com
Laat de Lente maar komen!
Meezingdag KOZ
HET WAS DE GROTE MEEZINGDAG
VOOR KINDEREN EN VOOR OUDERS
VOOR OPA’S EN VOOR OMA’S
WE GINGEN ONZE
KLEINE KLEUTER HALEN
ONZE GROTE TOBIAS
800 KINDEREN ZULLEN ER ZIJN
WE WAREN WAT BEZORGD
HOE VIND JE ÉÉN
ZO’N KLEINE MAN
IN ZO’N HELE GROTE GROEP
WE ZAGEN HEM GELIJK
HET LIEP OP ROLLETJES
ER WAS OVERZICHT
ER WAS STRUCTUUR
HET WAS EEN GROOT EN
GROOTS MUZIEKFESTIJN
EEN FEEST VOOR IEDEREEN
EEN OVERWELDIGEND GROOT KOOR.
EEN ECHT ORKEST
EEN PRACHTIG LIED
SPECIAAL VOOR DEZE DAG
HET KLONK ALS EEN KLOK
WE NAMEN HEM MEE NAAR HUIS
DE SCHMINK NOG
OP ZIJN WANGETJES
MET STERRETJES IN ZIJN OGEN
HONGER HAD HIJ NIET
HIJ HAD GENOEG
GEGETEN EN GEDRONKEN
WANT HET WAS OOK NOG
JUFFEN EN MEESTERSDAG
HIJ HAD HEEL VEEL
VERHALEN IN ZIJN OGEN
HIJ KON HET NIET
GELIJK VERTELLEEN
HET WAS TE GROOT

Oma Tineke, 21 februari 2018

Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 15 maart 2018
Jaarplanning Brede School Het Zand
donderdag 22 maart 13.00 uur opruimactie o.l.v. kinderraad
dinsdag 27 maart 14.30 uur: opening keuken Brede School Het Zand
woensdag 28 maart: start Brede School Het Zand koor/orkest traject olv Jeroen Schipper
dinsdag 10 april 13.00- 14.30 uur: kinderraad Brede School Het Zand
maandag 16 april: start activiteitenblok 3 (met onder andere een PinHolecursus!)
vrijdag 18 mei: feest georganiseerd door kinderraad
woensdag 23 mei 2018: 12.30 – 15.00 uur: Natuur- en Cultuurdag: Beestenboel.
Optreden BB in TivoliVredenburg
Afgelopen maandag 12 maart klonk het KOZlied: Ik geef je mijn stem, dus leen mij jouw
oren uit de vele monden van de BB-ers (én ouders én leerkrachten) van beide scholen in
de grote zaal tijdens een gezamenlijk optreden met scholen uit het voortgezet onderwijs
(VOS). Aecham Ahmad, pianist van Yarmouk, trad hier ook op. Zingen verbindt, geeft
adem en stem! En volgend jaar komt KOZ terug, met een nieuw lied! En er zijn meer
plannen. Wordt vervolgd. Info: www.kinderenouderszingen.nl en www.operamakers.nl.

Feestelijke opening keuken Brede School Het Zand
Dinsdag 27 maart 14.30 – 16.00 uur met een hapje en een drankje en een
kinderkookworkshop door KERS.
Brede School Het Zand koor en orkest
olv Jeroen Schipper start woensdag 28 maart voor kinderen vanaf groep 4 (koor) en 5
(orkest). Via school wordt een informatie- en een inschrijfformulier verstuurd (ook te vinden
op: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuw-traject-koor-en-orkest-brede-school-hetzand-start-28-maart-2018/ ).
Opgeven zo spoedig mogelijk. Kijk ook, om een idee te krijgen hoe het er in de lessen aan
toe gaat, op YouTube naar het filmpje van U-in-de-wijk, mei 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=HOXJsKMsHGo
Jeugdorkest Leidsche Rijn houdt open les op donderdag 22 maart
16.15 – 17.15 uur
Het splinternieuwe Jeugdorkest Leidsche Rijn, een initiatief van Cultuur19 en Orkest van
Utrecht, is opgericht in december 2017. De gratis open les is voor kinderen vanaf 6-13 jaar
in de CultuurCampus Vleuterweide van 16.15-17.15 uur. Kinderen (en ouders) zijn van
harte welkom om te komen kijken. Het orkest is vooral op zoek naar jonge strijkers (6-13
jaar): vioolspelers, altvioolspelers, cellospelers en contrabasspelers voor het Jeugdorkest
Leidsche Rijn. Het orkest repeteert met dirigent Michiel van Vliet. Aanmelden voor de open
les is gewenst: jeugdorkest@cultuur19.nl.
Reguliere repetities van het orkest zijn iedere donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in de
CultuurCampus (Burchtpoort 5, Vleuten). Deelname: 10 euro per maand (welkomsttarief).

Nieuwe cursus: ‘Pinhole-fotografie’ voor 7+ start donderdag 19 april 15.30 uur
Hoe werkt een fototoestel eigenlijk? We
bouwen zélf een eenvoudig fototoestel
waarmee we vervolgens echte foto’s
maken die we ontwikkelen in een doka!
Wil je weten hoe dat allemaal werkt en
zélf 5 weken gaan tekenen met licht?
Fotograaf Louk Roell laat iedereen de
magie van het tekenen met licht ervaren
door middel van het maken van
fotogrammen, pinhole-foto’s en
cyanotypie.
Aanmelden via formulier Saartjes
clubaanbod BSO ’t Zand
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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1. Binnenkomer
De kinderen hebben verteld waar ze van genoten hebben tijdens de vakantie o.a.
uitslapen, schaatsen, shoppen en het niet naar school gaan. 😊
2. Voorstellen Elvira van Stichting de Vrolijkheid
Elvira werkt bij stichting de Vrolijkheid waarbij ze een programma maakt voor de kinderen
in het asielzoekerscentrum zodat zij op woensdagmiddag kennis kunnen maken met
allerlei activiteiten met vooral culturele en kunstzinnige achtergrond.
3. In groepjes aan de slag
De groepjes hebben een korte presentatie gemaakt (pitch)
waarin ze vertellen wie ze zijn, wat hun plan is en wat zij
nog nodig hebben van de kinderen uit de klassen. Simone
gaat ervoor
zorgen dat de
filmpjes naar de
scholen
verstuurd
worden, zodat
iedereen weet waar de Kinderraad mee bezig
is. De kinderen uit het groepje vluchtelingen
hebben Elvira allerlei vragen gesteld over

vluchtelingen in het algemeen en hoe zij ervoor zouden kunnen zorgen dat zij gevluchte
kinderen kunnen helpen.
4. Stavaza
Het groepje van zwerfafval heeft voorbereidingen getroffen voor de grote schoonmaak op
donderdag 22 maart en de andere kinderen van de Kinderraad gevraagd om deze middag
mee te helpen.
Het groepje van de vluchtelingen heeft bedacht dat het leuk zou zijn als er ook een aantal
vluchtelingen het feest zou kunnen meemaken wat de andere groep organiseert, zij
vragen of dit mogelijk is en dat kan!
Het groepje wat de scholen dichter naar elkaar toe wil brengen heeft bedacht dat het
handig is als het feest wordt gehouden op vrijdag 18 mei, Simone gaat kijken of dit een
optie is. De kinderen gaan posters/flyers maken, bijdrage vragen aan de directie en een
activiteit uitwerken.
5. Afsluiter
Het filmpje maken was nog best lastig.

