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Maandag 21 januari:
Donderdag 7 februari:
OB= onderbouw

Algemene ledenvergadering Oudervereniging.
Studiedag, alle leerlingen vrij.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Beste ouders,
Allereerst wensen wij, het team van Arcade , jullie een mooi, gezellig en educatief 2019
toe en hopen we dat jullie een fijne kerstvakantie hebben gehad.
Personeel
In de kerstvakantie hebben twee collega’s flinke pech gehad tijdens de skivakantie in
Oostenrijk. Selma is tijdens haar vakantie ongelukkig gevallen tijdens het skiën en heeft
een hersenschudding opgelopen. Daardoor is zij deze week afwezig en is ze herstellende.
Volgende week zal zij haar werkzaamheden weer rustig gaan opbouwen. Elsbeth is vier
dagen aanwezig en indien nodig zal dit komende we(e)ken ook zo zijn.
Ook Bets Houben, tijdelijke leerkracht voor groep Zwart, heeft in de kerstvakantie een
aantal dagen in het ziekenhuis door moeten brengen in Oostenrijk. Zij is daardoor
genoodzaakt een rustige start te gaan maken en zal in ieder geval de maand januari
afwezig zijn. We houden u middels de nieuwsbrief op de hoogte.
Helaas starten we daardoor dit kalenderjaar met een andere personele bezetting dan
gepland. Dat betekent ook dat we het formatieplaatje, zoals we deze hebben
gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 13 december 2018, er noodgedwongen anders uit
gaat zien.
De periode t/m 1 februari zal de bezetting in groep Zwart er als volgt uitzien:
7-1 t/m 1-2
Zwart

Dirk
Paul

Jetske
Paul

Jetske
Immy

Jetske
Immy

Jetske
Dirk/Paul

We doen er alles aan de personele bezetting in Zwart voor de periode van februari tot de
meivakantie zo goed en rustig mogelijk te organiseren voor de kinderen. Naast het extern
uitzetten van de tijdelijke vacature en bij de invalpool, zijn we intern verder aan het
puzzelen gegaan. U begrijpt vast, met het oog op het landelijke lerarentekort dat alleen
maar groter dreigt te worden, dat dit een enorme uitdaging voor ons is. Volgende week
hoort u hoe de bezetting in groep Zwart er de komende periode uit gaat zien.
We hanteren hierin de geformuleerde uitgangspunten:
 Kwaliteit en rust waarborgen in de school met ervaren Montessori- leerkrachten.
 Eigen personeel inzetten, bekendheid voor ouders en kinderen, hoeven niet te
worden ingewerkt in ons Arcade systeem, op langere termijn inzetbaar.
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Opgeleide mensen op Arcade een plek geven en ervaring laten opdoen (onder
supervisie van ervaren eigen Montessori-leerkracht)
Wij hopen op uw begrip voor de situatie die is ontstaan.
Zoals voorgesteld in de nieuwsbrief van 13 december is Pauliene Huijzer gestart in groep
Rood en Groen, Pauliene zal t/m de krokusvakantie bij ons werken, daarna ontstaat er
voor drie dagen een vacature in Groen en Rood. Pauliene heeft inmiddels een goede start
gemaakt in groep Rood en kennis gemaakt met alle collega’s en ouders en kinderen.
Pauliene is 32 jaar en heeft ruim 8 jaar ervaring in het Montessorionderwijs en tevens in
de onderbouw en middenbouw. Zij start morgen in groep Groen. Zij heeft in december
reeds aangegeven per 1 maart met een nieuwe baan te starten, helaas. Niet de meest
ideale oplossing voor ons, zoals gezegd, er is extern een vacature uitgegaan. Wij houden
u op de hoogte in deze nieuwsbrief wat de voortgang in deze procedure is.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan weet u
ons te vinden
Huisvesting
Hierbij informeren wij u graag over de voortgang van de renovatie van MFA het Zand. De
start van de renovatie van Het Zand is met een halfjaar vertraagd, Hieronder leest u wat
de redenen hiervoor zijn.
Vertraging renovatie Waterwin en Het Zand
In november hebben wij u geïnformeerd over de planning en de vertraging van de bouw
van tijdelijke huisvesting aan de Dave Brubeckstraat. Omdat MFA Waterwin en MFA Het
Zand gebruik maken van dezelfde tijdelijke huisvestingslocatie aan de Dave
Brubeckstraat, zijn deze projecten onderling afhankelijk.
In de laatste maanden van 2018 is er een uitgebreide discussie gevoerd in de stuurgroep
van MFA Waterwin over de kaders van renovatie. Enkele organisaties konden zich bij
nader inzien niet vinden in de eerder gemaakte afspraken. Hierdoor is het project helaas
verder vertraagd. Inmiddels is duidelijk dat de renovatiewerkzaamheden aan MFA
Waterwin medio 2019 kunnen starten.
Door de vertraging van MFA Waterwin vertraagt de renovatie van MFA het Zand ook. De
renovatiewerkzaamheden van Het Zand starten naar verwachting medio 2020.
Informatieavond
Om u, de betrokkenen bij de renovatie van MFA het Zand te informeren, wordt na
afronding van het definitief ontwerp een informatieavond georganiseerd. Naar verwachting
wordt het definitief ontwerp in juni 2019 afgerond. Als de datum van informatieavond
bekend is, nodigen wij u hiervoor uit.
Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met de directie van
Arcade.
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Nieuws van de OV
Allereest willen we iedereen namens de oudervereniging een gelukkig nieuw jaar wensen!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad heeft!
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Een paar weken geleden hebben we jullie al laten weten dat met ingang van dit schooljaar
het proces rond het innen van de ouderbijdrage gewijzigd wordt. Wij zijn een
samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie met ruime ervaring op het
gebied van ouderbijdrage-inning. Zij bieden ondersteuning door de administratieve
verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en
betaalherinneringen namens ons.
Deze betaalverzoeken zullen a.s. vrijdag naar alle ouders verstuurd worden. Wanneer u
meerdere kinderen op school heeft, wordt het betaalverzoek aan het oudste kind gericht.
Als u geen betaalverzoek ontvangt wilt u dit dan even laten weten via
ouderverenigingarcade@gmail.com?
Verder zijn we nog altijd op zoek naar extra ouders in de oudervereniging! Wie lijkt het
leuk om mee te denken over de activiteiten binnen school en vindt het leuk om hier iets
meer actief bij betrokken te zijn? Je hoeft niet bij alle activiteiten aanwezig te zijn, maar
met name bij de activiteit waar je zelf verantwoordelijk voor bent.
Vraag één van de leden van de oudervereniging gerust om meer informatie!
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
ALV OV Arcade op maandag 21 januari 2019, 20.00 uur op Arcade.
Alle ouders van Arcade leerlingen zijn lid van de oudervereniging en dus meer dan
welkom op deze vergadering.
Agenda ALV:
1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering juni 2018
3. Evaluatie van de activiteiten en bijzondere projecten
- Boekenweek
- Juffen- en meestersdag
- Sinterklaas
- Kerst
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 10 januari 2019

Brede School Het Zand wenst u allen een heel mooi 2019 toe!
Jaarplanning Brede School Het Zand
zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur: Duik in het Zand
maandag 14 januari 13.00 – 14.30 uur: kinderraad Bede School 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
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woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
Verbouwing ruimtes middengedeelte na de brand Brede School Het Zand
Er wordt hard gewerkt om de welzijnsruimtes voor komende zondag gebruiksklaar af te
leveren. We verheugen ons erop om komende zondag het middengedeelte weer tot een
bruisend hart van het pand te maken. Nog niet alles zal afgewerkt zijn maar de muziek zal
klinken! Allen van harte welkom!
Duik in het Zand zondag 13 januari 2019 12.00 – 17.00 uur (AL)
Georganiseerd door Cultuur19 en DOCK ism wijkbewoners/organisaties. Een gratis
inspirerend programma voor jong en oud.
Met onder andere Catching Cultures Orchestra Catching Cultures Orchestra, Dans Atelier
42, De Maakplaats – Cultuur19, Workshop fotografie – Foto-N-zo (Frouke Ringenoldus),
Koorkest onder leiding van Jeroen Schipper, Kinderen Ouders Zingen, Workshop
Peuterdans – Dreumeland , Jeugdorkest Leidsche Rijn, Georgy, Kleurexplosie – Joyce
Stienstra (AL, doorlopend), HappyFeetDancers (presentatie en workshop, 16+), Workshop
schilderen voor ouderen – Creatiekar, PM-Dance Streetdance (optreden en workshop,
6+), Saartje Duikt in het Zand (kinderactiviteit) , Kunstlicht door Wunderle, De Buurtband
van DOCK, Naaiatelier van DOCK, Gym&Dans - Gymnastiekverenging Eleganza. Meer
programma: http://www.cultuur19.nl/agenda/2019/01/13/duik-het-zand/

Naschools aanbod start januari 2019
Woensdag 23 januari starten twee streetdanceclubjes (6+ en 9+) olv Macy van PM-Dance
en op de dinsdag vanaf 5 februari is Casper met peutersport en stoere sportuur weer in de
gymzaal te vinden. Daarnaast zijn er vanaf vrijdag 8 februari twee gym&dans clubjes door
Gymnastiekvereniging Eleganza (15.00 groep 1+2, 15.45 uur groep 3+4).
De info hierover is te vinden op https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/ en op
www.saartje.nl of bij Hester Bruinsma op te vragen. Op de Duik kan er al aan Streetdance
en Gym&Dans mee gedaan worden.
Tips
Sterren kijken bij Castellum Hoge Woerd
Van 10 tot en met 13 januari vindt “100 uur astronomie” plaats. Over de hele wereld
worden evenementen georganiseerd om mensen naar de sterren te laten kijken. Ook op
het binnenplein van Castellum Hoge Woerd. Lees meer
NieuwjaarsTOOST
Vrijdag 11 januari 2019 17.00 tot 19.00 uur op hetLeidsche Rijn College, Maartvlinder 11,
3544 DA Utrecht
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Nieuwsgierig naar alles wat er te beleven is in onze wijken? Wilt u meedenken of
meehelpen met andere actieve bewoners in de wijk? Dan bent u van harte welkom om
kennis met elkaar te maken tijdens onze TOOST!

Informatie over Brede School Het Zand
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).
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