NIEUWSBRIEF 418
zestiende jaargang, nummer 22 donderdag 22 maart 2018
Vrijdag 23 maart:

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

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
Deze week is de week van de lentekriebels en woensdag hebben we het lentefeest
gevierd. Alle eieren zijn weer gevonden en de eierschalen zijn getest op hardheid.

In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan het thema verliefdheid.De griepgolf is in
Nederland voorbij en GroenLinks is in Utrecht de grootste partij.
We hebben in ons team op Arcade relatief weinig last van de griep gehad. We hebben wel
te maken met een paar collega’s die om andere redenen even niet kunnen werken.
Zo is Paul (groep Bruin) in de voorjaarsvakantie gevallen op een glad wegdek tijdens het
fietsen. Door complicaties is hij tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat inmiddels
langzaam beter met hem. Onze intern begeleider Bart is ook ziek thuis. De termijn waarop
Bart terug kan komen is nog niet duidelijk. Inmiddels hebben we de IB’er van
Montessorischool Loendersloot (Irene) bereid gevonden om een deel van Bart zijn taken
waar te nemen. We hopen dat iedereen snel herstelt. We zijn erg blij en trots dat we het
met het team grotendeels hebben kunnen oplossen tot nu toe.
Maarten en Selma

-1-

Procedure vacature directie
De advertentie voor de nieuwe directeur naast Selma wordt komende zaterdag
gepubliceerd op verschillende websites en in de Volkskrant. De vacature wordt daarnaast
ook binnen Monton uitgezet. Er zullen twee gespreksrondes gehouden worden. De
planning is dat half april de eerste gesprekken met de geselecteerde kandidaten
plaatsvinden. Een assessment is onderdeel van de procedure.
In de BAC zullen de volgende mensen zitting nemen:
Carla, Iskandar (Monton), Florinda (MR-Personeel), Linda, moeder van Tobias en Juliëtte
(MR-Ouders) en Selma.
Schoolvakanties 2018 - 2019
Het volgende vakantierooster is vastgesteld voor komend schooljaar:
Vakantie

Van – tot

Herfstvakantie

22 okt 2018 t/m 4 nov 2018

Kerstvakantie

24 dec 2018 t/m 6 jan 2019

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag en

2e

25 feb 2019 t/m 10 mrt 2019

Paasdag

19 april 2019 en 22 april 2019

Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019

Meivakantie

29 april 2019 t/m 12 mei 2019 (Hemelvaartsdag 10
mei)

Hemelvaart

30 mei 2019
Vrijdag na Hemelvaart is vrij

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

22 jul 2019 t/m 1 sep 2019

Verder is de laatste vrijdag voor de zomervakantie de school om 12 uur uit. Traditioneel is
ook de middag voor het kerstdiner vrij, zodat kinderen zich kunnen voorbereiden op het
kerstdiner. Mogelijk wordt het kerstdiner gehouden op de woensdag voor de kerstvakantie
en is de middag al vrij.
Het vakantierooster is in de laatste MR-vergadering besproken en de MR heeft ingestemd
met deze vakanties en vrije schooldagen. Er zijn komend schooljaar drie studiedagen
gepland buiten de schoolvakanties. Dat zijn er een stuk minder dan dit schooljaar. De
stichtingsbrede studiedag is op woensdag 18 oktober 2018. De andere twee studiedagen
zijn op donderdag 7 februari en dinsdag 11 juni 2019.
Met dit rooster hebben we volgend schooljaar in totaal 970 onderwijsuren gepland. Het
minimum gemiddeld aantal per jaar is wettelijk 940 uur. Daarmee hebben we 30 margeuren, waarmee er ruimte blijft voor onvoorziene vrije dagen (stakingen, hittedagen, etc.).
TSO (zeg maar overblijven)
Helaas moeten we afscheid nemen van twee van onze zeer gewaardeerde krachten.
Daarom hebben we voor de onderstaande data iemand nodig die dit wil overnemen.
Dinsdagen: 03-04-2018, 29-05-2018 en 26-06-2018.
Donderdagen: 29-05-2018 en 21-06-2018.
Je draait dan TSO van 12.00 – 13.00 uur. Aanmelden kan bij René van Lieshout.
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Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 22 maart 2018
Jaarplanning Brede School Het Zand
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.
Filmpje KOZ staat online
De afgelopen periode heeft U-in-de-Wijk LR bij verschillende activiteiten van KOZ
opnames gemaakt en interviews afgenomen. Het resultaat ervan is te bewonderen met de
link: https://www.youtube.com/watch?v=PetfbJR2fws Om na te genieten!
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.
Opgeven voor het Brede School Het Zand koor en orkest
O.l.v. Jeroen Schipper kan nog! Start woensdag 28 maart. Het inschrijfformulier is te
vinden op: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuw-traject-koor-en-orkest-bredeschool-het-zand-start-28-maart-2018
Kinderraad Brede School Het Zand 13 maart 2018

Elvira van Stichting de Vrolijkheid was op bezoek. Zij werkt bij Stichting de Vrolijkheid
waarbij zij activiteiten voor de kinderen in het asielzoekerscentrum organiseert. Amarins
en Soraya hielden een interview met haar. Alle groepjes hebben een korte presentatie
gemaakt (pitch) waarin ze vertellen wie ze zijn en wat hun plan is. De filmpjes worden naar
de scholen verstuurd zodat iedereen weet waar de Kinderraad mee bezig is.
Muziek op schoot door UCK start weer 12 april
In deze cursus gaan kinderen samen met vader of moeder het plezier van muziek
ontdekken. De lessen bestaan uit een scala van muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes
zingen, spelen, bewegen op muziek en luisteren. Na iedere les staat de koffie klaar en is
er ruimte voor de kinderen om te spelen. De cursus bestaat uit een blok van 8 lessen en
start met een open les. Peuters (1,5-2,5 jaar) 09.45-10.45, peuters (2,5-4 jaar) 10.4511.45 uur. Meer info bij de docente via mhpeursem@uck.nl of tel: 06-24433059.
Info/aanmelden: www.uck.nl
Ouderavond 27 maart
Volgende week dinsdag hebben we onze tweede ouderavond dit schooljaar. Centraal
staat de manier waarop we focus aanbrengen in ons montessoriaans werken. We nemen
ouders mee en laten zien wat we doen op dit gebied. Daarna kunt u de hele taalleerlijn
bekijken die we in de gang gaan neerleggen. Verder is er gelegenheid om zelf een werkje
uit de kast te pakken en kunt u een lesje krijgen van de leerkracht, net als uw kind.
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Start Schooltuinieren
Het tuinseizoen gaat weer beginnen. De tuinbakken voor de groepen 3 en 4 van OBS Het
Zand en de MB van Montessorischool Arcade zijn gebruiksklaar.

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. Aanmelden via formulier
Saartjes clubaanbod BSO ’t Zand:
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod
Tip
De digitale werkplaats ROBOTS van Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat is extra open op:
zaterdag 24 en 31 maart en met PASEN op zondag 1 en maandag 2 april om 10 uur.
Hof van Monaco 3, www.devrijstaat.nl.
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).
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