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zestiende jaargang, nummer 26 donderdag 19 april 2018
Vrijdag 20 april:
Dinsdag 24 april:
Woensdag 25 april:
Donderdag 26 april:
Vrijdag 27 april:
Ma 30 apr t/m vr 11 mei:
OB= onderbouw

Sportdag.
Inloopochtend vertrek Maarten
Informatieavond renovatie mfa Het Zand
Schoolreisje OB en MB.
Koningsdag, alle kinderen vrij.
Meivakantie.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Met dit weer is het net alsof de zomervakantie voor de deur staat in plaats van de
meivakantie. Fantastisch dat we dit weer morgen op de sportdag hebben.
De kinderen van groep 8 hebben deze week de eindcito. De toetsen zijn prima verlopen
en we gaan nu de resultaten afwachten. Voor sommige kinderen is het misschien
spannend, voor de meeste waarschijnlijk niet zo. De uitslag van de eindcito is in de
meeste gevallen een bevestiging van het al gegeven schooladvies. De laatste tijd laaien
discussies weer op om toch de centrale eindtoets weer naar voren te halen. Wat heeft het
voor zin om de centrale eindtoets af te nemen als de kinderen al ingeschreven zijn voor
het vervolgonderwijs? De resultaten worden nu alleen gebruikt ter bevestiging van het
eerder gegeven schooladvies en we gebruiken de uitkomsten op schoolniveau om te
onderzoeken of ons onderwijs op orde is. De discussie over de centrale eindtoets zal ons
waarschijnlijk nog jaren bezighouden. Hopelijk wordt de discussie niet te verhit, met dit
heerlijke warme zomerweer.
Selma en Maarten
TSO volgend schooljaar (zeg maar overblijven)
Veel ouders/verzorgers die nu de TussenSchoolseOpvang doen hebben toegezegd om dit
ook het komende schooljaar te willen doen, maar van een aantal gaan we afscheid
nemen. We hebben op vier dagen in de week TSO nodig van 12.00 tot 13.00. Mocht je
nou ook mee willen doen, dan verneem ik graag van jullie het volgende:
Op welke dag: (ma, di, do, vr).
Hoe vaak: wekelijks, eens in de twee weken of eens in de vier weken
Tegen betaling (zo ja, rekeningnr. doorgeven) / Niet tegen betaling.
Rest mij nog te vermelden dat het meedoen aan de TSO erg leuk is, je ziet je kind eens in
een heel andere omgeving. Wil je nog wat meer informatie, dan kun je altijd contact met
mij opnemen.
René van Lieshout
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Schoolhockey toernooi 2018
Drie teams van Arcade hebben gisteren meegedaan aan het schoolhockeytoernooi.
Arcade 1 en 3 speelden op de velden van Fletiomare. Arcade 2, groep 6, speelde op de
velden van Rijnvliet.
Het was een super leuke middag! Zo leuk al die knalrode enthousiaste koppies van die
kids! Alle kinderen hebben laten zien dat ze er lol in hadden en graag wilden winnen. Het
weer was natuurlijk een cadeautje. Er werd door alle hulpouders druk met zonnebrand
gesmeerd en alle bidons werden constant gecontroleerd op voldoende water.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk lol in het spelletje, maar wat was Arcade 1 door het dolle
heen toen ze kampioen werden. Ook de coaches waren heel trots op hun team en
natuurlijk net zo dolblij!

De winnaars zijn vandaag alle klassen langsgegaan om hun beker aan iedereen te laten
zien.
Sportdag 20 april 2018
Morgen is het sportdag en wat worden we dit jaar verwend met heerlijk weer!
Alle laatste organisatie zaken zijn gedaan en het gaat weer een leuke sportieve dag
worden!
We hebben nog wel wat laatste belangrijke mededelingen:
- geef je kind een hervulbare fles mee;
- ‘s ochtends je kind insmeren en eventueel extra zonnebrand meegeven;
- alle extra hulp voor de ochtend en/of middag bij de midden- en bovenbouw is nog
welkom. Graag mailen naar ouderverenigingarcade@gmail.com!
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- voor ontbijt, koffie thee, frisdrank en lunch van de hulpouders wordt gezorgd. De
kinderen moeten zelf fruit, lunch en drinken meenemen. Extra water is voor iedereen
aanwezig.
- alle kinderen moeten tussen 8.15 en 8.30 uur gebracht worden bij de sportvelden van
UVV/ De Paperclip.
Tot morgen!!
Groeten namens de sportdag commissie
KOZ Café
Kinderen en ouders zingen samen muziek uit alle windstreken in het KOZ Café. Tijdens
elk KOZ Café zingen we een lied met een muzikant uit de wijk; op deze manier maken we
kennis met zijn of haar cultuur.
We drinken koffie/thee en limonade met wat lekkers, maken kennis met elkaar en leren
nieuwe klanken en ritmes.
Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten in het KOZ Café. Gastvrouw is de
initiatiefneemster van het KOZ Café en artistiek leider van KOZ, Hanne van de Vrie.
Kom je (een keertje) meezingen?
Woensdag van 16.00-17.30 uur in de Hortus
(16.00 café met koffie/thee/limonade, circa 16.30-17.30 samen zingen)
- woensdag 30 mei
- woensdag 6 juni
- woensdag 13 juni
- woensdag 20 juni
- woensdag 27 juni
- woensdag 4 juli

16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand
16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand
16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand
16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand
16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand
16.00-17.30 uur Hortus Brede School het Zand

Wil jij graag jouw lied aan ons leren? Laat het ons weten: hanne@operamakers.nl of
0618043632.
Het KOZ Café wordt georganiseerd door KOZ:
Vanaf september 2017 vindt er een bijzonder project plaats in Leidsche Rijn: Kinderen
Ouders Zingen (KOZ). KOZ is een muziekeducatieproject voor het primair onderwijs. Een
belangrijk uitgangspunt van KOZ is kennismaken met zingen en de ontmoeting van
kinderen en volwassenen in een muzikaal verhaal. Door samen te zingen maken we
verbinding met elkaar.
Meer informatie www.kinderouderszingen.nl
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