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Vrijdag 30 maart:
Maandag 2 april:
Vrijdag 13 april:

Goede vrijdag, alle kinderen vrij.
2e Paasdag, alle kinderen vrij.
Voorstelling groep Bruin. Om 8.45 uur start de voorstelling in de
theaterzaal. Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn
welkom.
Vrijdag 20 april:
Sportdag.
Donderdag 26 april:
Schoolreisje OB en MB.
Vrijdag 27 april:
Koningsdag, alle kinderen vrij.
Ma 30 apr t/m vr 11 mei: Meivakantie.
OB= onderbouw

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Rectificatie Monton studiedag komend schooljaar
Vorige week is het vakantierooster voor volgend schooljaar bekend gemaakt. Hierin stond
dat er een studiedag was op woensdag 18 oktober. De studiedag is op woensdag 17
oktober 2018.
Van de directie
Evi
Het Paasweekend staat voor de deur. In de weilanden zijn de eerste lammetjes
gesignaleerd, in de bossen de eerste ree-kalfjes en bij Marlies, leerkracht van groep
Blauw, is haar eerste kindje geboren. Marlies en dochter Evi maken het goed en uiteraard
de trotse vader ook. Wij wensen hen alle geluk en gezondheid voor de toekomst.
Personeel
In de vorige nieuwsbrief hebben we enkele leerkrachten besproken die momenteel niet
kunnen werken. Het aantal langdurig afwezige leerkrachten is inmiddels zo groot dat we
het nog maar net kunnen organiseren. Nagenoeg in alle gevallen is er geen sprake van
werk gerelateerd verzuim. Het lijkt er op dat er bij toeval veel pechvogels tegelijk zijn.
Intern zijn alle invalmogelijkheden van collega’s benut. Extern krijgen we bij onze invalpool
al vaak te horen dat ze geen invallers hebben. Met name de invallers voor de korte termijn
zijn lastig te vinden. Als we de komende tijd nog meer uitvallers krijgen in ons team, wordt
de kans groter dat we ouders moeten vragen hun kind thuis te houden. Dit is een uiterste
maatregel, als we het op school niet georganiseerd kunnen krijgen. We stellen alles in het
werk om dit niet te laten gebeuren.
Terugkoppeling ouderavond
Afgelopen dinsdag hebben we een leuke interactieve ouderavond gehad. Ongeveer 30
ouders hebben de ouderavond bezocht. We hebben ons montessori raamwerk toegelicht
waarin is beschreven hoe wij invulling geven aan onze montessorivisie. Daarna hebben
ouders kennisgemaakt met de doorlopende leerlijn “taal” die op kleedjes uit was gelegd in
de gang. Ouders konden een lesje vragen aan de leerkrachten om te ervaren hoe het
werken en leren met dit montessorimateriaal werkt.
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Procedure vacature directie
De procedure voor de nieuwe directeur naast Selma loopt. Half april zullen de eerste
gesprekken plaatsvinden met kandidaten. Selma blijft drie dagen op Arcade werken.
Naast het werk op Arcade is Selma bezig met het oprichten van een nieuwe
montessorischool in Utrecht Overvecht. De school heet LEF (Leer En Floreer) en start
komend schooljaar. Informatie over deze school is te vinden op www.lefutrecht.nl. Selma
blijft nogmaals volgend jaar drie dagen op Arcade werken naast haar nieuwe duo-collega.
Renovatie gebouw
Momenteel is de planvorming voor de renovatie van ons gebouw zo ver dat het
Programma van Eisen wordt vastgesteld. De aanbesteding voor een architect is gestart.
Volgende fase is dat de gekozen architect een definitief ontwerp gaat maken op basis van
het Programma van Eisen. Arcade gaat in ieder geval 250 m2 extra vloeroppervlak krijgen,
waar we gezien het aantal leerlingen en klassen recht op hebben. De plannen op dit
moment voorzien in extra lokalen op de 2e verdieping (ten koste van het speeldak), meer
ruimte voor werken in de gang op de 1e verdieping, afwerking van de muren met hout om
de akoestiek te verbeteren, grotere rechthoekige vormen van de lokalen zonder gekke
hoeken erin en een aanpassing van de buitenspeelruimte ook vanwege het verlies aan
ruimte op het speeldak. Uiteraard krijgen we ook een betere installatie voor de
luchtverversing en klimaatbeheersing.
Tijdens de renovatie gaan we met Arcade ongeveer een half jaar tijdelijk naar een andere
locatie (tweede helft van 2020). De planning is dat we met de start van kalenderjaar 2021
in een prachtig gerenoveerd pand komen. Eind april organiseert de gemeente een
ouderavond over de tijdelijke huisvesting voor ouders, medewerkers en omwonenden.
Maarten en Selma
Toiletten
Vooruitlopend op de renovatie gaan we op Arcade een slag maken om onze school te
laten voldoen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is dat
we niet discrimineren, ook niet op grond van sexe. Daarom gaan we komend weekend alle
toiletten gender-neutraal maken. De toiletten voor volwassenen voldoen daar al aan. We
gaan dit nu ook voor de kinderen invoeren. De toiletdeuren gaan we van stickers voorzien
om dit duidelijk te maken. In de klassen zal dit maandag verder worden uitgelegd aan de
kinderen. Mocht u hiertegen onoverkomelijke bezwaren hebben, dan kunt u een bericht
sturen naar de directie.
Sportdag
De sportdag komt alweer in zicht. Dit jaar vindt de sportdag plaats op vrijdag 20 april. Dit is
ook de dag van de landelijke koningsspelen.
Om deze dag tot een succes te brengen hebben we uiteraard uw hulp hard nodig.
Bij de ingang van de school hangt een intekenlijst waarop u kunt aangeven dat u kunt
helpen. U kunt zich ook opgeven door een mail te sturen naar
evenementen@montessoriarcade.nl
Wilt u helpen bij de onderbouw geef dat dan aan bij de klassenouders van de groep waar
uw kind inzit. Hulp voor de midden-/bovenbouw kunt u mailen of inschrijven op de
intekenlijst.
's Morgens moet er ook worden opgebouwd. Dit is tussen 7.30 uur en 8.15 uur. Ook daar
zoeken we hulp voor.
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Dus voelt u zich geroepen om een handje te helpen om de sportdag tot een succes te
brengen meldt u dan aan!
Nadere informatie over de sportdag volgt snel, dus houdt de nieuwsbrief goed in de gaten.
Met vriendelijke groet,
De sportdag commissie
Komt Zappsport bij jou op school?
Speciaal voor de Koningsspelen hebben Ron en Naomi van Zappsport een prijsvraag
uitgeschreven. Kinderen kunnen hun zelfverzonnen buitenspeelspel op Instagram delen
via #buitenspeelspel + #koningsspelen of insturen via zappsport@avrotros.nl.
Bij diegene die het beste idee heeft, komt Zappsport naar school om de enige echte
Koningsspelen battle te organiseren. Hoe leuk is dat?
Avondvierdaagse
Er is vandaag een aparte mail gestuurd met hierin informatie betreffende de
avondvierdaagse.
Met vriendelijke groet,
De avondvierdaagse commissie
Mad Science komt bij jou op school!

Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van Mad Science de naschoolse
Techniek & Wetenschap cursus verzorgen.
Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show, kunnen kinderen zich
opgeven voor de Wetenschap & Techniek cursus.
(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)

Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en
spectaculaire demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter zit
uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte
slimme wetenschapper!
Kinderen leren over beweging, licht en magneten.
Er komt van alles aan bod!
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Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met
verschillende aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te
ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor Techniek &
Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, spannende demonstraties
en leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van
Techniek & Wetenschap!
Geef je nu op via onze website: nederland.madscience.org
Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan.
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 29 maart 2018

Jaarplanning Brede School Het Zand
woensdag 4 april: vervolg koorkest Brede School Het Zand o.l.v. 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.
Afvalopruimactie op donderdag 22 maart
Werd georganiseerd door de gezamenlijke kinderraad van Brede School Het Zand. Alle
bovenbouwleerlingen van OBS Het Zand en Montessorischool Arcade verspreiden zich in
gemengde groepjes, met handschoenen, vuilniszakken en prikkers, over het terrein
rondom de Brede School en de Schaapskooi.
Wat een toppers want wat een vuilnis werd er verzameld. Laten wij het met elkaar schoon
houden. Dank aan de Schaapskooi voor de versnaperingen!

Er zijn weer lammetjes bij de Schaapskooi in Park Groot Zandveld
Kinderen mogen de schapen en lammetjes natuurlijk aaien. Maar er is één belangrijke
regel: laat de dieren naar je toe komen. Niet achterna rennen! En honden, ook aangelijnd,
mogen nooit in het park komen.
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Officiële opening van de keuken in Brede School Het Zand
Brede School Het Zand heeft een huiskamer waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten
en waar activiteiten, ondersteund door DOENJA dienstverlening, gedaan kunnen worden.
Aansluitend aan de huiskamer bevindt zich een bar en nu ook een keuken! Op dinsdag 27
maart is de keuken officieel geopend. Kinderen konden meedoen aan een kookworkshop,
gegeven door Roos van Kers (ervaarkers.nl). Alle apparaten zijn getest en doen het prima!
Vanaf heden kan de keuken gehuurd worden. voor meer informatie kunt u terecht bij Ingrid
van den Bedem, sociaal beheerder DOENJA dienstverlening
i.vandenbedem@doenjadienstverlening.nl. Uiteraard kunt u eerst komen kijken om de
mogelijkheden van de keuken te zien.
Er is nu een Koorkest Brede School Het Zand
O.l.v. Jeroen Schipper. Het koor én het orkest maken nu tegelijkertijd samen muziek en
dat klonk afgelopen woensdag meteen al heel erg mooi. Meedoen kan nog! Sluit dan
woensdag 4 april om 12.50 uur aan in de theaterzaal. Of 12.30 met je lunchtrommel in de
foyer. Info: h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl.
Muziek op schoot door UCK start weer 12 april.
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) 10.45- 11.45 uur. Info: mhpeursem@uck.nl / 0624433059. Info/aanmelden: www.uck.nl.
Tip
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 7 april van 15.00 – 17.00 uur.
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/
Steede Hoge Woerd zaterdag 7 april 10.00-16.00 uur
De start van het tuinseizoen wordt gevierd met allerlei activiteiten en info over:
moestuincursus, vrijetijd kindertuinen, demonstratiebak tuinieren, tuinvrijwilliger worden,
Tuinbikkels! https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/start-tuinieren/

Digitale werkplaat ROBOTS
De digitale werkplaats ROBOTS van Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat is extra open op:
zaterdag 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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