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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.
Di 17 t/m do 19 april:
Cito-eindtoets groep 8.
Vrijdag 20 april:
Sportdag.
Dinsdag 24 april:
Inloopochtend vertrek Maarten
Woensdag 25 april:
Informatieavond renovatie mfa Het Zand
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
Volgende week dinsdag t/m donderdag gaan de kinderen van groep 8 aan de slag met de
cito-eindtoets. Voor sommige kinderen is dit spannend, voor anderen weer niet. Het is fijn
als alle ouders die hun kinderen wegbrengen ’s morgens rekening willen houden met de
toetsen door te zorgen dat het rustig blijft in de gangen.
Vorige week vrijdag hebben we een prachtige voorstelling gehad van groep Oranje. Deze
week is het de beurt aan groep Bruin. Elke keer is het weer genieten tijdens de
voorstelling, om te zien hoe de kinderen hun best hebben gedaan om een mooie
voorstelling neer te zetten, en hoe vrij ze bewegen en acteren op het podium. Daar zijn we
trots op.
Vrijdag 13 april a.s. is de eerste ronde voor gesprekken met kandidaten voor de vacature
van directeur op Arcade. Namens de oudergeleding van de MR zit Linda in de
benoemings-adviescommissie.
Op dinsdag 24 april a.s. is er een inloopochtend voor ouders: het overvliegmoment voor
Maarten voor zijn vertrek naar MS Oog in Al.
Op woensdag 25 april a.s. is er een informatieavond over de renovatie van ons pand en
onze school. Deze avond is voor ouders, medewerkers en omwonenden om de
vorderingen toe te lichten. Tijdens de verbouwing (tweede helft 2020) zal Arcade
gedurende ca. een half jaar op een andere plek worden gehuisvest. De locatie hiervan
wordt in de loop van volgende week bekend. Op de informatieavond van 25 april a.s.
wordt hierover dan meer informatie verstrekt. Morgen, vrijdag 13 april, volgt een officiële
uitnodiging voor deze avond vanuit de gemeente.
Selma en Maarten

Schoolreisje OB en MB
Donderdag 26 april a.s. gaan de OB en de MB op schoolreis naar dierenpark Amersfoort.
We zijn dan pas om 15.30 uur terug op school. We komen dus een uur later terug dan
normaal. We verzoeken alle ouders de eigen bso te informeren over deze tijd.
Nieuws uit groep geel

Met een doosje vol pissebedden, wormen, slakken, mieren en ander klein grut keerde
groep geel terug van het zoeken naar kriebelbeestjes in de tuintjes.
En natuurlijk daarna allemaal heel goed bekijken en bestuderen met een loep.
Nieuws van de OV
Het goede nieuws: de problemen met de betaallinkjes zijn opgelost. Dat betekent dat u de
mail met verzoek om de ouderbijdrage te betalen gewoon kunt gebruiken om alsnog snel
te betalen als u dat nog niet heeft gedaan. Ook zijn er herinneringsmailtjes verstuurd naar
degenen die nog niet het tweede termijn bedrag of het hele bedrag betaald hebben. En
stuurden we nieuwe betaalverzoeken naar de mensen die later dit jaar op school gekomen
zijn. Voor die laatste groep wordt een evenredig deel van het schooljaar in rekening
gebracht. Mocht u nu denken, maar ik kan ‘t niet meer vinden en zie geen
herinneringsmail. Geef dan even een seintje op ouderverenigingarcade@gmail.com, dan
checken we het even.
Voor de sportdag, die volgende week vrijdag 20 april plaatsvindt, hebben we nog hulp
nodig van ouders voor de middenbouw en de bovenbouw. En dat kan naar gelang u tijd
heeft de ochtend, middag of hele dag zijn. inschrijven kan via de lijst op de deur of via een
antwoord op de mail die verstuurd is door het Arcade Evenementen-mailadres. Kinderen
worden volgens de normale schooltijd, tussen 8.15 en 8.30, direct op het sportveld
verwacht bij de Paperclip. Wij hebben er zin in om er samen een gezellige en sportieve
dag van te maken! Ook leuk om van te voren het Koningspelen lied voor 2018, de Fitlala,
nog eens samen te oefenen thuis.
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 12 april 2018
Jaarplanning 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 én actie
kinderraad voor Stichting De Vrolijkheid in Leersum

Kinderraad Brede School Het Zand
In onderstaande link de pitches van de Kinderraad waarin zij vertellen wie ze zijn en waar
zij aan werken. https://we.tl/PvYevr2qE0
Verder is de kinderraad, na de geslaagde opruimactie, volop bezig met de organisatie van
de volgende evenementen. Het feest op vrijdag 18 mei is voor groep 6/7/8 van 19.00 –
21.00 uur. Let op de posters die er komen te hangen.
De kinderraad werkt ook altijd aan een gezamenlijk Brede School Het Zand ‘goede doel
actie’. Dat is dit jaar voor vluchtelingkinderen waarbij we samenwerken met Stichting De
Vrolijkheid. Dit jaar die in Leersum omdat zij daar erg afgelegen zitten en nauwelijks van
het terrein afkomen. Op de dag van Natuur & Cultuur, 23 mei, kunt u bij de stand van de
kinderraad ijsjes kopen, grabbelen en statiegeldbonnetjes inleveren. ook hiervoor: let op
de posters.
Schooltuinieren is gestart

Het zaaien is begonnen.
Vrijwilligers gezocht voor zomerse evenementen Cultuur19
Komend jaar organiseert Cultuur19 weer een aantal grotere evenementen, zoals Zingende
Beelden (27 mei), Campusfestival (24 juni ) en Leidsche Rijn Festival (2 september).
Hiervoor vragen zij vrijwilligers. Lijkt het je leuk? Mail dan naar vrijwilligers@cultuur19.nl.
Start activiteitenblok maandag 16 april
Een nieuw activiteitenblok start weer aanstaande maandag. Bij een aantal activiteiten is
nog plaats (voetbalinstuif, streetdance 8+, pinholefotografiecursus, stoere sportuur,
peutersport). Kijk hiervoor op: https://www.saartje.nl/site/wpcontent/uploads/2018/03/Clubs-t-Zand-april.pdf
en meld je aan.
Overigens, kom gerust vrijblijvend aanstaande maandag meedoen met de voetbalinstuif
olv Randy (cf-er VV De Meern van 14.30 – 15.30 uur buiten op het voetbalveld.
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).

