NIEUWSBRIEF 442
zeventiende jaargang, nummer 11 donderdag 22 november 2018
Dinsdag 4 december:
Woensdag 5 december:
Donderdag 20 december:
Vrijdag 21 december:
Ma 24 dec t/m vr 4 jan:
OB= onderbouw

Adviesgesprek NIO.
Sinterklaas.
Kerstdiner (gewoon tot 14.30 uur school).
Alle kinderen om 12.00 uur uit.
Kerstvakantie.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Juffen- en meestersdag
Afgelopen woensdag was het juffen- en meestersdag op Arcade. Ons team is verrast met
een mooi cadeau van de ouders. De oudervereniging en directie hebben overleg gehad
over het cadeau en kwamen tot het volgende idee: Op onze studiedag van 8 maart 2019
zal gastspreker Annemieke Zwart ons komen inspireren en motiveren met een lezing
gericht op Montessori-onderwijs, om onze ingeslagen koers voort te zetten en te verrijken.
Alle medewerkers op school zijn in het zonnetje gezet met cadeautjes en lekkers, het was
een gezellige dag samen, bedankt allemaal daarvoor!
Tweedaagse Directie
Wij zijn vorige week op een tweedaagse geweest in Doorn met alle Monton- directeuren.
De opleiding wordt gegeven door CBE Academica en gaat uit van High performance
organisaties. De stof die in de leergang wordt aangeboden is op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerd. In de cursus wordt steeds weer benadrukt dat we ons bewust zijn
en worden van wat er nodig is om als professionals samen een high performance
organisatie te blijven. De leerkrachten en directeuren doen er toe. Kortom: ALLE
medewerkers in de school doen er toe. Binnenkort zullen we als team onze organisatie en
ons team in beeld brengen: waar staan we en waar gaan we ons verder in ontwikkelen om
door te groeien. Ons doel blijft namelijk de kinderen op Arcade goed en mooi onderwijs te
bieden met een gegarandeerd curriculum gebaseerd op kerndoelen en het meest haalbare
uit de kinderen te halen.
Lerarentekort
Het uitgangspunt blijft dat we onze kwaliteit zo goed mogelijk willen waarborgen binnen
ons onderwijs. Met het licht op het enorme lerarentekort is het goed u te informeren over
het effect van dit lerarentekort. Misschien niet altijd zichtbaar maar wanneer er een collega
ziek is en niet vervangen kan worden dan worden de leerlingen voor de eerste dag
verdeeld over de groepen. Dag twee kan het zo zijn dat we u vragen uw kind thuis te
houden. Niet wenselijk echter dagelijks extra kinderen in de toch al volle groepen betekent
roofbouw bij kinderen en leerkrachten. Natuurlijk kijken we ook naar de inzet van
ambulante mensen, maar ook deze tijd is beperkt door andere belangrijke taken.
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Wanneer meerdere leerkrachten tegelijkertijd ziek worden kunnen kinderen naar huis
worden gestuurd. Gelukkig is dit nog weinig gebeurd, we vrezen echter dat dit vaker zal
gaan gebeuren.
Daarnaast wordt het invullen van (tijdelijke) vacatures steeds moeilijker. Volgend
schooljaar blijven er in de stad Utrecht 200 fulltime vacatures voor het basisonderwijs
openstaan. Ons bestuur Monton heeft een eigen invalpool voor onze 12 scholen.
Voorheen was deze pool goed gevuld maar op het moment zijn er weinig invalleerkrachten
beschikbaar. Een deel van deze invallers valt langdurig in op een school voor bijvoorbeeld
een zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.
Met het oog op de tekorten wordt er al langere tijd op bestuurs-en schoolniveau nagedacht
welke stappen er nodig zijn om een vangnet te creëren. Samenwerking met de Marnix
Academie en een lijn van onderwijsassistenten in de organisatie is één van de
maatregelen.
We doen er alles aan de opvang van de kinderen zo goed mogelijk te organiseren. We
vragen u echter begrip wanneer het invullen van tijdelijke vacatures of het regelen van
invallers langer op zich laat wachten dan gehoopt.
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Sinterklaas
Afgelopen weekend is Sint met zijn pieten weer gearriveerd in Utrecht. Een gezellige en
spannende tijd voor de kinderen is aangebroken. De school is weer prachtig versierd.
Dank en complimenten aan de leerkrachten en ouders die daar voor hebben gezorgd.
Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar ons eigen Sintprogramma te volgen en het
Sinterklaasjournaal niet leidend te maken. We vinden het belangrijk om de rust zoveel
mogelijk te waarborgen door ruimte te creëren in ons programma. Zo komt er in de school
een kruiwagen te staan met behangrollen en een brief van Sinterklaas met de vraag of de
kinderen klassenkunstwerken kunnen maken om zijn werkkamer op te
fleuren. Leerkrachten zijn vrij om het Sinterklaasjournaal af en toe te kijken in de klas
maar is dus niet leidend komende weken. Daarnaast komen de rommelpieten langs,
mogen de kinderen hun schoen zetten en worden er pepernoten gebakken. We hebben
erg veel zin in de komende weken!
Team Arcade
Nieuws van de OV
Afgelopen woensdag was de meester- en juffendag en de kinderen hebben in de klassen
allemaal, naar verluid, een leuke ochtend gehad. Namens alle ouders hebben we vanuit
de Oudervereniging ook de leerkrachten een leuk cadeau aangeboden. Dit keer niet iets
materieels, zoals de vitrinekast bij de ingang van vorig jaar, maar een workshop van
Annemieke Zwart tijdens de studiedag op 8 maart. Iets wat zeer inspireert, naar een
eerdere ervaring van de juffen en meesters.
Dan een punt van heel andere orde dat bij de OV ter sprake kwam. De weg bij de uitgang
van school is nu als fietspad bestempeld. Voor de veiligheid zou het wellicht een goed
idee zijn daar een voetpad van te maken (met fietsers toegestaan, zoals bijvoorbeeld ook
op het Lint). Een melding doen kan op utrecht.slimmelden.nl
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We attenderen u graag op de brief die verstuurd is over onze nieuwe manier van het innen
van de bijdrage via ClubCollect. De betaallinken zullen volgende week verstuurd worden.
Let dus op de mail.
Inmiddels is de school in mooie sinterklaassfeer gestoken (dank aan de hulp die er was!)
en voor je het weet is de goedheiligman alweer het land uit en staat kerst voor de deur. Nu
alvast wat zaken in voorbereiding daarop. Het eerste is, we kunnen het niet genoeg
herhalen, de versier-avond voor kerst op donderdag 6 december vanaf 19 uur. Alle
helpende handen kunnen we altijd gebruiken bij de activiteiten.
Tweede punt van aandacht is het jaarlijkse kerstgroen dat we nodig hebben voor de
kerststukjes. Welke ouder is hovenier of kent een hovenier met veel snoeiafval in deze
dagen. Het is fijn als we zo kostenneutraal mogelijk aan materiaal kunnen komen. Reactie
voor kerstgroen graag naar ouderverenigingarcade@gmail.com
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