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zeventiende jaargang, nummer 2 donderdag 6 september 2018
Vrijdag 21 september:
Maandag 24 september:
Woensdag 3 oktober:
Maandag 8 oktober:
Vrijdag 12 oktober:
Woensdag 17 oktober:
OB= onderbouw

Verkiezing mooiste Arcade foto.
MR vergadering.
Kinderboekenmarkt.
Vertrek BB naar werkweek.
Terugkomst BB van werkweek.
Studiedag, alle kinderen vrij.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Veiligheid in en om de school
Fijn dat u meehelpt om het breng en haal- verkeer in de school naar boven en beneden
rustig te laten verlopen! Alle ouders en kleine kinderen kunnen nu rustig de school
verlaten.
We merken dat buiten de school het halen en brengen niet altijd even rustig en vreedzaam
verloopt. Om de veiligheid van de kinderen voorop te stellen en het brengen en halen van
de kinderen prettig te laten verlopen willen we u als ouder vragen u te houden aan de
verkeersafspraken die gelden en rekening te houden met elkaar. Indien het mogelijk is,
zou u uw kind te voet of met de fiets kunnen brengen. Wij hopen op uw medewerking!
Huisvesting
Deze week heeft de werkgroep huisvesting een bijeenkomst gehad. Deze werkgroep
bestaat uit de verschillende partners van MFA t Zand (basisscholen en
welzijnsorganisaties) en betrokkenen vanuit de gemeente, waaronder de projectleider.
Centraal in de bijeenkomst stonden twee aanbestedingspresentaties van verschillende
architectenbureaus. Zij hebben een plan van aanpak gepresenteerd ten aanzien van de
renovatie. Centrale thema's in de presentaties waren o.a. luchtkwaliteit, duurzaamheid,
akoestiek en functionaliteit. Na de presentaties heeft er een consensus gesprek
plaatsgevonden met de betrokkenen en deze hebben een beoordeling gedaan op basis
van een aantal criteria. Hieruit volgt de keuze van de architect die de renovatie gaat
uitvoeren. Om de uitgesproken wensen van de scholen en welzijnsorganisaties te
realiseren, blijft de huidige projectleider verbonden aan de werkgroep. Vanuit de directie
zal Elsbeth Kwant zitting nemen in de werkgroep en u informeren over de stand van zaken
aangaande de renovatie.
Gymzaal
Vanaf dinsdag 11 september a.s. zullen de kinderen in ieder geval tot aan de
kerstvakantie gymlessen krijgen in Zuilen aan de Burgemeester Norbruislaan. Ze zullen
hier op de dinsdagen en donderdagen met bussen naartoe worden vervoerd.
Voordat dit besluit is genomen door de betrokkenen van MFA t Zand, waaronder de
gemeente, hebben we onderzocht of er andere opties meer nabij mogelijk waren. Deze
opties waren er nagenoeg niet. Er is een tekort aan zalen in Leidsche Rijn en ook bij
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andere scholen was er niet voldoende ruimte om de vele kinderen onder te brengen. Het
sportcomplex in Zuilen is een volwaardige gymzaal en komt tegemoet aan onze wensen;
een ruime gymzaal met goed groot en klein materiaal. Het is een klein kwartier rijden met
de bus naar Zuilen, vandaar dat we de dinsdag en de donderdag meteen vertrekken om
8.30 uur aan de Vogelvlinderweg. De kinderen zijn op beide gym-dagen om 14.30 uur
terug op school. Wij zullen het vervoer naar de gymzaal zo goed mogelijk laten verlopen
en in contact met de gemeente en het vervoersbedrijf Connexxion monitoren. Mocht u iets
willen vragen of opmerken dan verzoeken we u contact op te nemen met de directie.

Hierbij het rooster voor de gym hoe het er nu uit komt te zien.
Dinsdag:
Groep Paars
8:15 verzamelen bij de bussen
8:30 vertrek bus naar de gymzaal
8:45 aankomst zaal en omkleden
9:00 start gymles
10:30 einde gymles en omkleden
10:45 vertrek bus naar school
11:00 aankomst op school
Groep Groen
9:45 verzamelen bij de bus
10:00 vertrek bus naar de gymzaal
10:15 omkleden
10:30 start gymles
12:00 omkleden
12:15 vertrek bus naar school
12:30 aankomst op school
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Groep Bruin
11:30 verzamelen bij de bussen
11:45 vertrek bus naar de zaal
12:00 aankomst zaal en omkleden
12:15 start gymles + einde opruimen
14:00 omkleden
14:15 vertrek bus naar school
14:30 aankomst op school
Donderdag:
Groep Zwart
8:15 verzamelen bij de bussen
8:30 vertrek bus naar de gymzaal
8:45 aankomst zaal en omkleden
9:00 start gymles
10:30 einde gymles en omkleden
10:45 vertrek bus naar school
11:00 aankomst op school
Groep Turquoise
9:45 verzamelen bij de bus
10:00 vertrek bus naar de gymzaal
10:15 omkleden
10:30 start gymles
12:00 omkleden
12:15 vertrek bus naar school
12:30 aankomst op school
Groep Blauw
11:30 verzamelen bij de bussen
11:45 vertrek bus naar de zaal
12:00 aankomst zaal en omkleden
12:15 start gymles + einde opruimen
14:00 omkleden
14:15 vertrek bus naar school
14:30 aankomst op school
Elsbeth en Selma
Mooiste Arcade van 2018
Ieder jaar na de zomervakantie kunt u meedoen aan de verkiezing van de
mooiste foto van een duidelijke Arcade, waar dan ook ter wereld. Ook uw
kind(eren) moet(en) op de foto te zien zijn. De eerste foto’s zijn inmiddels
binnen en hangen al op de wand van het speellokaal.
U kunt t/m donderdag 20 september a.s. een foto op A4 formaat bij René
inleveren. Wij zullen de foto’s tentoonstellen en de verkiezing door de
ouders zal op vrijdag 21 september zijn. U krijgt dan bij binnenkomst in de ochtend en ook
om 14.30 uur, een stembiljet. De kinderen kunnen in de loop van de week 24 t/m 28
september hun stem uitbrengen. In de nieuwsbrief kunt u lezen welke foto de meeste
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stemmen heeft gekregen. De winnende foto mag in de eregalerij in het gangetje naar de
werkkamer van René hangen.
Ouderhulp Boogbode
Voor de Boogbode zijn we dringend op zoek naar een extra hulpouder!
De Boogbode wordt drie keer per jaar gemaakt door een zeskoppige redactie uit de
bovenbouw. Twee ouders helpen de kinderen daarbij.
Per jaar zijn er zestien redactievergaderingen op maandagmiddag van 13.00 - 14.30 uur.
Daarnaast ben je per editie nog zo'n vier uur kwijt voor de afronding. De eerste
redactievergadering staat al gepland op maandag 10 september!
Heb je interesse om de kinderen te helpen drie mooie schoolkranten per jaar te maken?
Laat het ons weten via boogbode@gmail.com.

Nieuws uit de MR
De MR (medezeggenschapsraad) van Arcade is op zoek naar een notulist(e).
De samenstelling van de MR is drie leerkrachten en drie gekozen ouders.
De MR houdt zich bezig met gevraagd en ongevraagd advies geven of instemming
verlenen aan (beleids)voorstellen van de directie. Maar ook heeft de MR bijvoorbeeld
afgelopen jaar een stem gehad bij de benoeming van de nieuwe directeur.
Wij vergaderen normaal gesproken 6x per jaar, van 19:00 tot 21:00 uur in de teamkamer
van de school.
Het gaat om de volgende data:
MA 1-10 2018
MA 5-11 2018
MA 10-12 2018 of MA 4-2 2019
MA 18-3 2019
MA 20-5 2019
MA 1-7 2019
Wie vindt het leuk en interessant om de MR vergaderingen bij te wonen en hiervan een
verslag te maken? Stuur een mail voor aanmelding of meer informatie naar:
abokma@mac.com
Namens de MR,
Anne Bokma, voorzitter.
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