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zestiende jaargang, nummer 27 donderdag 26 april 2018
Vrijdag 27 april:
Ma 30 apr t/m vr 11 mei:
Maandag 14 mei:
Do 17 en vr 18 mei:
Maandag 21 mei:
Dinsdag 22 mei:
Woensdag 23 mei:
OB= onderbouw

Koningsdag, alle kinderen vrij.
Meivakantie.
Eerste schooldag na de vakantie.
Schoolfotograaf.
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
Studiedag, alle kinderen vrij.
Dag van natuur en cultuur.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Vandaag is de laatste dag van Maarten op Arcade.
Dinsdagochtend heeft hij van verschillende ouders afscheid
genomen. ’s Middags heeft hij een prachtig Bianchi fietsshirt
gekregen als afscheidscadeau van de OV namens alle ouders.
Maarten wil graag alle ouders bedanken voor de fijne
samenwerking en voor dit mooie cadeau.
Op de laatste dag heeft Maarten het schoolreisje mee op weg
naar de dierentuin mogen helpen. Helaas ging er bij het
busvervoer iets mis. Een klein groepje kinderen uit Paars had
pech en kon pas om 10:30 uur op weg naar Amersfoort. De
busmaatschappij heeft het boetekleed aangetrokken en zullen na
de meivakantie met een gepast voorstel komen ter compensatie
van dit leed. Hopelijk hebben alle kinderen alsnog een heerlijke dag in dierenpark
Amersfoort.
De sportdag vorige week was erg geslaagd met het mooie weer. Het was zo warm dat de
sproeiers van de velden twee keer zijn aangezet. De kinderen konden daarin heerlijk
verkoeling vinden.
Woensdagavond was een informatieavond over de renovatie en de tijdelijke huisvesting.
Bij de trap op de begane grond hangt een poster waarop de locatie van de tijdelijke
huisvesting is afgebeeld. Deze zit naast de Volmar naast winkelcentrum Terwijde. Onze
school zal hier intrekken in de periode tussen de zomer- en kerstvakantie van 2020. De
renovatieplannen zien er goed uit en Arcade zal begin 2021 een mooi gebouw betrekken.
Het directiestokje geeft Maarten door aan Desirée Blom, die zich hieronder even voorstelt.
Maarten en Selma

Even voorstellen….
Mijn naam is Desirée den Haan-Blom en ik ben 35 jaar
oud. Ik woon en ben geboren in Houten. Ik woon samen
met mijn man in de nieuwbouwwijk Het Water in HoutenZuid. 15 jaar geleden ben ik als leerkracht gestart op
Jenaplanschool Het Spoor in Zeist. Al snel werd ik
bouwcoördinator, intern begeleider en tenslotte
locatieleider. 2 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt
naar het montessorionderwijs. Ik ben nu 2 jaar directeur
op Montessorischool Loenersloot, dat ook valt onder
Stichting Monton.
Kindgericht werken en het onderwijs afstemmen op ieder
individu heeft altijd mijn voorkeur gehad en daar wil ik me dan ook mede voor inzetten op
deze prachtige school Arcade. Daarnaast wil ik samen met een jong en enthousiast team
op een betekenisvolle manier het onderwijs vorm blijven geven.
Na de meivakantie zal ik Maarten tijdelijk vervangen (tot de zomervakantie). Samen met
Selma zal ik de duo-directie vormen op Montessorischool Arcade. Ik moet u zeggen: “Ik
heb er zin in!”. Een fantastische uitdaging om binnen Stichting Monton een tijdelijk nieuw
hoofdstuk te starten met montessorionderwijs. U gaat me ongetwijfeld zien of spreken op
het schoolplein, in de buurt van- of in de school.
Tot gauw!
Groetjes Desiree
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
Schoolfotograaf
Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei a.s. komt 'sgoolfotograaf' bij ons op school
fotograferen! De fotografen van Sgoolfotografie.nl hebben een missie, nl: een portret van
jullie zoon(s) of dochter(s) maken zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een
beetje verlegen.

Kledingtips
Hierbij wat tips zodat jullie kind(eren) er straks goed en écht herkenbaar op staan:
• Het is handig om vooraf samen met je kind na te denken over de kleding en eventuele
accessoires.
• Een effen shirt met spijkerbroek doet het altijd goed. Lekkere knalkleuren of een witte set
zien we graag, maar opvallende opdrukken, ruiten en strepen doen het weer niet zo
goed.
• Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten of een hoody aantrekken. We
maken meerdere beelden per kind, dus zowel met als zonder accessoire. Een extra jasje
of shawl kan ook leuk zijn. Dan kunnen we wat variëren; een foto mét en een foto
zónder.
• Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd ‘ten voeten uit’, maar als ‘t wel
gebeurt, bijvoorbeeld bij de groepsfoto, ben je blij dat je kind een paar leuke schoenen
aan heeft.
• Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel de deur uitgaan. Spikes of een kleurtje
in de haren? Wij houden wel van gekkigheid! Mama’s opgelet; misschien hebben de
meiden die ochtend een beetje extra hulp met hun haar nodig, dus zet de wekker maar
ietsje eerder.
• Groepsfoto’s en de broer-zusfoto’s worden niet altijd op dezelfde dag gemaakt als de
individuele portretten. Vraag het eventueel na bij de docent of op de administratie.
• Voor kinderen die wat verlegen zijn kan het prettig zijn om een knuffeltje of iets anders
vertrouwds mee te geven. Stem je het vooraf af met de docent?
Maar bovenal: denk het samen uit en laat hen vooral aantrekken waar hij/zij zichzelf het
stoerste/mooiste in vindt!
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen de inlogkaarten van hun docent.
Vanaf dat moment gaat de actieperiode in en kun je binnen een week de groepsfoto
kosteloos mee bestellen.
Meer informatie, onze fotoproducten en inspiratie vind je op onze website
sgoolfotografie.nl
Dag van natuur en Cultuur
Woensdag 23 mei a.s. is er de Natuur en Cultuurdag. Het thema deze dag is:
Beestenboel.
De kinderen gaan gewoon net als anders van 08.30 uur tot 12.30 uur naar school.
Tijdens schooltijd worden er een aantal activiteiten georganiseerd binnen het thema.
Na schooltijd zijn er in en om het gebouw allemaal leuke activiteiten van 12.30 uur tot
15.00 uur. Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.
Tussen het ophalen en de start van de activiteiten buiten kunnen jullie met je kind
picknicken.
Neem wel zelf je lunch en een kleedje mee. Voor het midden van het gebouw kan
iedereen zijn lunch nuttigen en alvast eens een plan maken.
Namens de organisatie van deze dag,
Minke en René.

Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 26 april 2018
Jaarplanning Brede School Het Zand
vrijdag 18 mei 19.00 – 21.00 uur feest vanaf groep 6 georganiseerd door kinderraad
woensdag 23 mei 2018 12.30 – 15.00 uur: Natuur- en Cultuurdag: Beestenboel
woensdag 23 mei 2018 actie kinderraad voor Stichting De Vrolijkheid in Leersum
Gezamenlijk Brede School Het Zand Goede Doel
De kinderraad, onder aanvoering van Amarins en Soraya, heeft dit jaar gekozen voor een
actie voor vluchtelingkinderen waarbij we samenwerken met Stichting De Vrolijkheid in
Leersum: Geef wat Vrolijkheid aan het leven van jonge vluchtelingen!
De Vrolijkheid organiseert creatieve workshops en kunstzinnige activiteiten voor en met
kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra. Het gaat erom dat de kinderen zich kunnen
uiten, kunnen spelen en hun talenten kunnen ontdekken. We laten ze verhalen vertellen,
theater maken, schilderen. We geven workshops dans, fotografie, muziek… Van alles wat.
Wat kinderen zelf willen (en het vertrouwen in eigen kracht) staat centraal.
Wij brengen vrolijkheid om ze te helpen hun ervaringen te verwerken. Hoe onzeker hun
leven ook is, wij zijn er structureel!
Op de dag van Natuur & Cultuur, woensdag 23 mei, kunt u bij de stand van de kinderraad
ijsjes kopen (sponsoring AH Terwijde), grabbelen en statiegeldbonnetjes inleveren.
Vraag om schoon afval te verzamelen
De kinderraad is naast de goede doelen actie ook aanwezig op 23 mei met een activiteit:
fantasiebeest maken met afvalmateriaal. Aan allen de vraag thuis, schoon, plastic afval te
verzamelen wat voor het maken van fantasiebeesten gebruikt zou kunnen worden. Op
dinsdag 22 mei of woensdag 23 mei kunt het materiaal bij het DOENJAkantoor afgeven.
Dag van Natuur & Cultuur woensdag 23 mei 2018 12.30 – 15.00 uur
Met alle partners organiseren wij jaarlijks de dag van Natuur & Cultuur, dit jaar i.s.m.
Utrecht Natuurlijk, de Schaapskooi Park Groot Zandveld, Kinderparadijs Jansen en
Jansen en de Historische Vereniging Vleuten de Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn.
Binnenkort krijgen alle ouders een informatiebrief maar hier alvast een voorproefje van het
programma. Bij de Drukwerkplaats van Wunderle worden fantasiedieren met inkt op papier
gedrukt en natuurlijk kunnen kinderen zich laten schminken als een dier. In de tuin kan
naar hartenlust getimmerd worden aan een groot houten beest onder leiding van
kunstenaar Chantal de Wolde en bij Utrecht Natuurlijk staat alles in het teken van kleine
beestjes. De Historische Vereniging Vleuten de Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn is
aanwezig met informatie over de wijk, een quiz en een huifkar die ieder half uur een rondje
door de wijk maakt.
Meer informatie is te vinden via de link: https://bredeschoolutrecht.nl/hetzand/beestenboel-op-dag-van-natuur-cultuur-brede-school-het-zand/
Nieuwe planten bij De Versteende Tuin
Medewerkers van de Gemeente Utrecht hebben nieuwe planten bij De Versteende Tuin
geplaatst. De Versteende Tuin is het kunstwerk van Amalia Pica buiten bij de
middeningang. Graag deze planten de kans geven aan te slaan en te gaan bloeien.
Erdoorheen én erover lopen is niet bevorderlijk. De plant heet Nepeta racemosa,
kattenkruid op zijn Nederlands.
Voetbal 4 – 7 jaar
Ook na de meivakantie kan er nog aangesloten worden bij de voetbalactiviteit (4-7 jaar)
olv Randy (cf-er VV De Meern) van 14.30 – 15.30 uur buiten op het veld. Kijk hiervoor op:
https://www.saartje.nl/site/wp-content/uploads/2018/03/Clubs-t-Zand-april.pdf

Gezocht notaris
De partners van Brede School Het Zand zijn de mogelijkheden van het oprichten van een
eigen stichting aan het onderzoeken. Zijn er mogelijk ouders/verzorgers die ons hierbij
kunnen ondersteunen en mogelijk zelf notaris zijn? Info:
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl
Werkmiddag Stichting Buurttuin Johanniterveld
De eerstvolgende werkmiddag is op zaterdag 12 mei 15.00 – 17.00 uur. We gaan dan
onder andere met de kinderen de modderkeuken maken.
Informatieavond woensdag 25 april
Rond de 60 mensen (ouders/medewerkers en omwonenden) bezochten de avond van de
gemeente waarbij informatie werd gegeven over de locatie van de tijdelijke huisvesting en
de hoofdlijnenplanning van de renovatie. Na een plenaire inleiding konden er over
verschillende onderwerpen bij tafels vragen gesteld worden. Op www.utrecht.nl/hetzand is
de informatie over de plannen, planningen en tijdelijke huisvestingslocatie terug te vinden.
Ook is het mogelijk hierop nog reacties toe te voegen.
Tips:
Leer skateboarden in de meivakantie: 30 april t/m 4 mei en 7 mei t/m 11 mei
Info www.skatedays.nl
Het NUT speelt ‘HOOG’, een voorstelling (7+) over ambitie; ouders die het beste voor hun
kinderen willen en kinderen die aan alle verwachtingen proberen te voldoen. 27 april t/m 6
mei op dak Cinemec. Info: https://nieuwutrechtstoneel.nl/winkel/product/tickets-hoog/
Informatie over Brede School Het Zand: www.bredeschoolhetzand.nl of
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede schoolcoördinator).

