NIEUWSBRIEF 420
zestiende jaargang, nummer 24 donderdag 5 april 2018
Vrijdag 6 april:

Voorstelling groep Roze. Om 8.45 uur start de voorstelling in de
theaterzaal. Alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn
welkom.
Vrijdag 13 april:
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

________________________________________________________________________
Van de directie
Afgelopen weekend was het Pasen én 1 april. We hebben gehoord dat sommige kinderen
lang hebben gezocht naar eieren die er niet waren omdat ouders ze niet hadden verstopt.
Gelukkig hebben veel kinderen met een grap hun ouders ook weer te grazen genomen.
Op Arcade is het plan om de toiletten genderneutraal te maken niet door gegaan: dit had
ook iets te maken met 1 april. Alle ouders die hebben gereageerd: dank voor jullie
sportieve reactie.
Morgen (vrijdag) is de voorstelling van groep Roze. We hopen dat veel ouders en
opa’s/oma’s kunnen komen kijken.
Er is nog geen nieuws over het aantal reacties op de openstaande vacature voor de
directie. We houden u op de hoogte.
Op dinsdag 24 april is er ’s ochtends voor ouders gelegenheid om afscheid te nemen van
Maarten. Donderdag 26 april is de laatste werkdag op Arcade.
Afgelopen woensdag was er bij de pabo, lerarenopleiding (Marnix academie) in Utrecht
een scholenmarkt. Selma en Florinda hebben onze school daar vertegenwoordigd. Er
waren veel studenten die interesse hadden in het montessorionderwijs. De kans is dan
ook groot dat we volgend schooljaar geregeld stagiaires op school hebben. Voor ons is dat
een kans om studenten te laten zien hoe leuk het montessorionderwijs is en om kennis te
maken met onze school. Daarmee hopen we een positieve bijdrage te leveren aan het
tekort aan goede (montessori)leerkrachten.
Maarten en Selma
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Nieuws uit de bovenbouw
Verkeersexamen
Vandaag hebben de kinderen van groep 8 meegedaan met het landelijk theoretisch
verkeersexamen. De meeste kinderen hebben het examen gehaald, een paar kinderen
krijgen de mogelijkheid om via een herexamen alsnog te slagen voor het theoretisch
examen. Na de meivakantie zullen dezelfde kinderen meedoen aan het praktisch
verkeersexamen in onze wijk. De start en finish liggen bij het Castellum Hoge Woerd. Dit
examen vindt plaats op donderdag 17 mei as. Voor dit examen hebben de kinderen een
goed functionerende fiets nodig. In de week voor het examen zullen we de fietsen tijdens
schooltijd keuren.
Gr. Miranda
Vakantieoverzicht 2018-2019
In het vakantieoverzicht van twee weken geleden stond nog een onduidelijkheid. Deze is
in onderstaande versie eruit gehaald.

Vakantie

Van – tot

Herfstvakantie

22 okt 2018 t/m 4 nov 2018

Kerstvakantie

24 dec 2018 t/m 6 jan 2019

Voorjaarsvakantie

25 feb 2019 t/m 10 mrt 2019

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

19 april 2019 en 22 april 2019

Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019

Meivakantie

29 april 2019 t/m 12 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019
Vrijdag na Hemelvaart is vrij

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

22 jul 2019 t/m 1 sep 2019

Nieuws van de OV
Graag brengen wij de betaling van de ouderbijdrage in herinnering. Het gaat om de
tweede termijn. Mocht u deze mail hebben gemist, of deze is niet bij u aangekomen, stuur
ons dan even een berichtje, zodat we een nieuwe link kunnen versturen.
ouderverenigingarcade@gmail.com.
NB: Momenteel lijkt er een probleem te zijn met de betaal-linkjes. Dit wordt z.s.m.
opgelost.
Verder hebben we binnenkort weer de sportdag in het verschiet, hiervoor wordt al via
andere kanalen een beroep op uw hulp gedaan. Naar ervaring is het een leuke dag om
(deels) bij aanwezig te zijn als ouder. We zien u dus graag op 20 april as.!
Avondvierdaagse
Hiervoor verwijzen wij jullie graag door naar onze website.
www.montessoriarcade.nl/ov
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