NIEUWSBRIEF 444
zeventiende jaargang, nummer 13 donderdag 29 november 2018
Donderdag 6 december:
Donderdag 20 december:
Vrijdag 21 december:
Ma 24 dec t/m vr 4 jan:
OB= onderbouw

Kerst versieravond.
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,

Het was weer een prachtig en gezellig sinterklaasfeest op Arcade. Sinterklaas kwam
gisteren een bezoek brengen met zijn twee Pieten. Alle kinderen hebben hier weer
zichtbaar van genoten en veel lol gehad met elkaar. Dit jaar kwam de Sint met een camper
aangereden over het zandpad.
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Zoals elk jaar bracht de Sint een tijdje door in elke groep en gaven de kinderen Sint
tekeningen of mochten ze vragen stellen. In de bovenbouw waren indrukwekkende
surprises gemaakt en gedichten geschreven, een fijne sfeer. De vraag hoe oud de Sint
was, mocht alleen op een gegeven moment niet meer gesteld worden…een andere
prangende vraag van de kleuters was waar het paard Amerigo toch was gebleven?! Was
het paard nog in Spanje? Sint antwoordde dat hij in de camper was gebleven, waarop alle
kleuters reageerden met: “Aaaahhhh, zielig!!!!” Dat vond Sint wel meevallen eigenlijk, want
wisten de kinderen dan niet dat Amerigo heel goed op de achterbank kon blijven zitten?!
Na dit antwoord van de Sint waren de kleuters even stil….daarna luid gelach en gejoel in
de groep….wat een grappige Sint!
Aan de organisatie van deze dag op school gaan vele weken van voorbereiding vooraf,
zowel door de leerkrachten als door de sinterklaas commissie van de oudervereniging.
Zowel school als de oudervereniging hanteren hetzelfde beleid zoals deze landelijk
gevoerd wordt met betrekking tot de roetveegpieten.
Helaas was onze afspraak met de Sint en Pieten niet goed doorgekomen en hebben zij
ons verward met een andere school, waar gevraagd was om ‘zwarte’ pieten en geen
roetveegpieten. Hierdoor werden wij gisterochtend onaangenaam verrast met een zwart
geschminkte piet. Maar met ongeveer 370 kinderen die al even buiten stonden te wachten
op Sinterklaas konden wij hier helaas niks meer aan veranderen. Volgend jaar zullen wij
hier extra aandacht aan besteden om er zo voor te zorgen dat we niet weer voor een
onaangename verrassing komen te staan.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de Sinterklaascommissie, Oudervereniging en directie Arcade.
Mededeling/waarschuwing van QBuild.
Bij deze een mededeling Van QBuild, het bedrijf dat renovatie werkzaamheden verricht bij
MFA t Zand.
QBuild heeft diverse malen geconstateerd dat er kinderen en volwassenen via de
opgezette nooduitgangen op de plaats van bouwwerkzaamheden komen. Dit mag niet.
Deze nooduitgangen kunnen uiteraard niet dicht gemaakt worden. QBuild is op geen
enkele manier verantwoordelijk voor deze mensen. Algemeen geldt: indien je nodig wilt
komen in het middengedeelte (plaats van bouwwerkzaamheden) moet je je melden bij
medewerkers van QBuild en maak bekend wat je wilt doen/nodig hebt. Deze
nooduitgangen zijn niet bedoeld van een blok naar het andere te lopen.
Met warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Nieuws van de OV
De sint is het land weer uit en kerst staat al snel voor de deur. Dat betekent vanavond de
sinterklaas versieringen weghalen en de school in kerstsfeer brengen. Bij deze dus de
oproep om vanavond te komen helpen met versieren! Alle hulp, al is het een half uurtje,
is welkom. Vele handen maken licht werk.
Uiteraard verder aandacht voor hulp tijdens de kerstborrel op donderdag 20 december en
de ochtend erna om alles op te ruimen, zodat iedereen op tijd aan de vakantie kan
beginnen. Inschrijven daarvoor kan op de toegangsdeur beneden in het halletje.
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