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zeventiende jaargang, nummer 12 donderdag 29 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
Beste ouders,
Bij deze willen we u informeren over personele zaken en een oproep doen aangaande het
steeds groter wordende lerarentekort.
Allereerst informeren wij u over het vertrek van Jetske per 1 februari 2019. Jetske heeft
ruim tien jaar met heel veel inzet en plezier voor Arcade gewerkt. Nu heeft ze echter een
mooie kans gekregen om op OBS de Pantarijn in de Meern te werken waar fulltime aan
hoogbegaafden onderwijs wordt gegeven. Zoals jullie wellicht weten heeft dat haar
speciale aandacht binnen Arcade. De kinderen, ouders en ons team zullen haar gaan
missen. Wij raken een bevlogen, fijne leerkracht kwijt. We zijn natuurlijk ook blij voor
Jetske dat zij een nieuwe uitdaging aan kan gaan.
Door het vertrek van Jetske ontstaat er vacatureruimte in groep Zwart. We doen ons
uiterste best om een goede vervanger voor Jetske aan te trekken. Gezien het enorme
lerarentekort is het moeilijk om deze puzzel rond te krijgen. Wij informeren u zodra de
bezetting rond is.
We hebben in het MT dit onderwerp besproken en er zijn diverse alternatieven om het
lerarentekort op te kunnen vangen benoemd, zoals het verdelen van groepen en het
inzetten van ambulante mensen. Gelukkig hebben we in het team ook mensen die hebben
aangegeven meer dagen te willen werken wanneer dat noodzakelijk is.
Wat kunt u doen als ouder?
U kunt voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp en over de besluiten die school
neemt met betrekking tot dit onderwerp, contact opnemen met de directie. Verder zoeken
wij ouders die werkzaam zijn binnen het onderwijs en die bereid zijn om extra in te vallen
op onze school. Bent u die ouder, dan kunt u contact opnemen met de directie.
Misschien bent u wel werkzaam binnen het onderwijs, maar niet binnen het basisonderwijs
of anderszins en bent u bereid om in te vallen? Ook dan gaat de directie graag met u in
gesprek over de mogelijkheden die er wel zijn.
Met warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
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Jaarplanning Brede School Het Zand
maandag 10 december 13.00 uur: kinderraadsvergadering
donderdag 20 december 16.45 – 17.10 uur: optreden koorkest olv Jeroen Schipper
zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand
woensdag 16 januari 8.30 – 9.15 uur: start inlooprepetitie KOZ voor ouders
woensdag 16 januari 16.15 uur: start KOZkoor (ouders/kinderen)
vrijdag 15 februari 14.30 uur: schoolpleinconcert KOZ
maandag 18 februari: concert BB KOZ TivoliVredenburg
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
Sociaal makelaar jeugd Simone van der Sluijs nieuw contract per 1 januari 2019
Goed nieuws, Simone blijft behouden voor de wijk en de brede school. Simone begeleidde
tot 1 november jl. onder andere de kinderraad en de vreedzame wijk Leidsche Rijn vanuit
DOENJA. Vanaf 1 januari 2019 staat zij onder contract van Dock en kunnen wij haar weer
verwelkomen!
Kinderraad Brede School Het Zand
De kinderraad Brede School Het Zand is op 12 november jl. voor het eerst bij elkaar
geweest en bestaat uit 12 leerlingen. 6 Leerlingen uit de groepen 6/7/8 van OBS Het Zand
én van Arcade. Zij buigen zich over zelf gekozen maatschappelijke en sociale thema’s en
acties. De eerste keer hebben ze het gehad over de kinderraad, afspraken en ieders
plannen. Op 10 december komen zij weer bij elkaar om verder aan de plannen te werken.
Een foto van de kinderraad komt binnenkort op diverse plekken in het gebouw te hangen.
Optreden koorkest Brede School Het Zand 20 december
Voorafgaand aan de kerstvieringen van beide scholen zingt en speelt het koorkest van de
Brede School olv Jeroen Schipper in de Hortus van 16.45 – 17.10 uur.
De Hortus is alleen te bereiken via de deuren aan Het Zandplein. Verdere info wordt nog
gecommuniceerd.
Het thema is Vriendschap. De 14 koorkestleden en het Seniorenkoor De Componist zijn
deze en komende weken al flink aan het oefenen. Zang, saxofoon, viool, gitaren,
keyboard, xylofoon en meer wordt hierbij ingezet. Iedereen is de 20e van harte welkom en
als publiek mag u ook uit volle borst meezingen met bijvoorbeeld het lied: ik steek jouw
kaars met de mijne aan: https://www.youtube.com/watch?v=b0NLZXoSlJk
Duik in het Zand zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur (AL)
Zoals ieder jaar organiseren Cultuur19 en DOENJA (vanaf 1 januari DOCK, de nieuwe
sociaal makelaarorganisatie) ism wijkbewoners en wijkorganisaties, de Duik in het Zand,
een gezellig, gratis binnenfestival met een inspirerend programma voor jong en oud. Het
was even spannend of het middengedeelte van het pand tegen die tijd weer opgeleverd
zou zijn. Misschien dat nog niet alles helemaal afgewerkt zal zijn maar de Duik gaat door!
Met onder andere optredens van Catching Cultures Orchestra. Meer programma:

http://www.cultuur19.nl/agenda/2019/01/13/duik-het-zand/
Tips
Werkmiddag Buurttuin Johanniterveld zaterdag 1 december van 15.00 – 17.00 uur
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/
Schaapskooi in wintersfeer zondag 16 december 14.30 – 17.30 uur
De deuren van de schaapskooi gaan dan open. De lichtjes twinkelen in de kerststal terwijl
de schapen tevreden herkauwen. Loop binnen en kom de verlichte stal bewonderen onder
het genot van een Glühwein, chocomel en versnaperingen. De herderin en haar team
vinden het leuk jullie te begroeten en met elkaar te genieten van de wintersfeer.
De schaapskooi ligt aan de Vogelvlinderweg 46, 3544 NJ Leidsche Rijn.
Informatie over Brede School Het Zand:
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).

