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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
Bezetting BB
Door de plotselinge afwezigheid van Bets, zijn we genoodzaakt een andere personele
bezetting te organiseren voor de periode tot de meivakantie. Daarna komt Florinda voor
vier dagen weer terug in groep Zwart.
Het is nog niet zeker wanneer en voor hoeveel dagen Bets terugkomt op Arcade, zij zal
binnenkort langskomen om te kijken hoe het gaat en de dingen op school aanvoelen.
Vandaar dat er gesprekken zijn gevoerd met de huidige collega’s om tot een tijdelijke
oplossing te komen.
Vooralsnog hebben we zo veel mogelijk de volgende uitgangspunten gehanteerd;




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.
Opgeleide mensen op Arcade een plek geven en ervaring laten opdoen (Dirk/
Immy). Voorwaarde is dat deze collega’s in opleiding naast een ervaren
Montessori-leerkracht werken.

Na gesprekken met alle betrokkenen zijn we tot het onderstaande schema gekomen:
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15-5 tot zomer Zwart BB.
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Concreet betekent dit dat Sanne tijdelijk negen weken werkzaam zal zijn in Zwart. Zij zal
als ervaren Montessori-collega naast Dirk staan.
Ton Smit, nieuwe inval- collega vanuit PIO, zal naast Marlies en Marjolein, ervaren
Montessori-collega’s , gaan werken. Hij komt 21 januari a.s. kennismaken met alle
collega’s en groep Blauw.
De kinderen van groep Zwart en Blauw zijn geïnformeerd over bovenstaande door de
leerkrachten.
Wij zijn blij dat we deze periode intern hebben kunnen organiseren en we bedanken alle
betrokkenen voor het meedenken, hun flexibiliteit en betrokkenheid.
Wanneer u vragen of opmerkingen over bovenstaande heeft, kunt u zich richten tot de
leerkrachten of de directie.
KOZ
Omdat de Hortus in januari nog niet beschikbaar is zijn de onderstaande KOZ activiteiten
naar andere ruimtes verplaatst:
Inlooprepetities KOZ (voor ouders):
8.30 – 9.15 uur
woensdag 16, vrijdag 18, woensdag 23, woensdag 30 januari en vrijdag 1 februari in de
cursusruimte 3, op de 2e verdieping (ingang via OBS Het Zand).
KOZkoor, kinderen en ouders zingen in koor (gratis, voor ouders en kinderen uit de gehele
wijk):
woensdagen 16.15 – 17.15 uur
woensdag 16, 23, 30 januari in BSO-lokaal Het Honk, 2e verdieping, naast ruimte 3,
ingang via OBS Het Zand.
Er hangt een briefje bij de ingangen.
Schaken
27 januari a.s. staan er schaakkampioenschappen gepland voor de basisscholen in
Utrecht. Helaas lukt het ons niet dit momenteel met minder mankracht in de school te
organiseren.
We hopen dit volgend schooljaar met voldoende ouderhulp weer te kunnen realiseren. We
hopen hierin op uw begrip.
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
In de vorige nieuwsbrief ontbrak de helft van de agenda. Hieronder de volledige agenda.
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
4. Vooruitblik komende activiteiten
5. Betaling en innen ouderbijdrage via ClubCollect
6. Financiën: controle en afsluiting budget 2017-2018
7. Voor bespreken budget 2019-2020
8. Samenwerking OV en school
9. Rondvraag
10. Afsluiting
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 17 januari 2019

Jaarplanning Brede School Het Zand
woensdag 23 januari; start streetdancecursussen
dinsdag 5 februari: start peutersport en stoere sportuur
vrijdag 8 februari: start gym&dans
maandag 11 februari: 13.00 – 14.30 uur: kinderraad Bede School Het Zand
vrijdag 15 februari 14.30 uur: schoolpleinconcert KOZ
maandag 18 februari: concert BB KOZ TivoliVredenburg
woensdag 3 april 13.00 uur: start koorkest olv Jeroen Schipper
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
Terugblik Duik in het Zand zondag 13 januari 2019
Voor een terugblik hierbij de link naar het persbericht:
http://www.varnws.nl/artikel/nieuws/54745/nieuw_publiek_voor_jaarlijks_binnenfestival_dui
k_in_het_zand__#.XD3AF2fsbIU
Wat waren we blij dat het afgelopen zondag weer bruisde in het middengedeelte en wat
was er een fijne goede sfeer met tal van (muzikale) bijdragen.
Als het goed is kunt u hier aanstaande zaterdag van meegenieten via een item dat U-inde-Wijk Leidsche Rijn afgelopen zondag van de Duik heeft gemaakt.

Ruimtes middengedeelte
Er is hard gewerkt om de welzijnsruimtes voor afgelopen zondag, de Duik, gebruiksklaar
af te leveren. Dit is gelukt maar helaas is alles nu weer afgesloten voor de laatste
werkzaamheden aan de ruimtes. In de week van 4 februari hopen wij de ruimtes opnieuw
in gebruik te kunnen gaan nemen.
Dock
Sinds 1 januari 2019 is Dock de nieuwe welzijnsorganisaties. Alle medewerkers, van
voorheen DOENJA Dienstverlening, die hier in de wijk, ons pand werken zien wij gelukkig
weer terug, nu onder de naam van Dock.
Hun emailadressen zijn nu:
Simone van der Sluijs (sociaal makelaar jeugd): svandersluijs@dock.nl
Fouzia de Waal (sociaal makelaar): fdwaal@dock.nl
Ingrid van den Bedem (sociaal beheerder): ivdbedem@dock.nl
Mustafa Berkane (sociaal beheerder): mberkane@dock.nl
Hun telefoonnummers zijn hetzelfde gebleven.
KOZ
De activiteiten van KOZ (Kinderen Ouders Zingen) zijn niet weg te denken deze weken.
Waar in de klassen en groepen volop wordt gezongen was er afgelopen woensdag de
eerste inlooprepetitie voor ouders om 8.30 uur en werd er gestart met het KOZkoor
(ouders/kinderen) om 16.15 uur. Omdat de Hortus nog niet vrijgegeven is vinden deze
activiteiten komende maand elders plaats.
Inlooprepetities KOZ (voor ouders) van 8.30 – 9.15 uur:
op vrijdag 18, woensdag 23, woensdag 30 januari en vrijdag 1 februari in de cursusruimte
3, op de 2e verdieping (ingang via OBS Het Zand).
Het KOZkoor, kinderen en ouders zingen in koor (gratis, voor ouders en kinderen uit de
gehele wijk) op woensdag 16, 23, 30 januari van 16.15 – 17.15 uur in BSO-lokaal Het
Honk, 2e verdieping, naast (cursus)ruimte 3, ingang via OBS Het Zand.
Mocht u het niet kunnen vinden, vraag het gerust en u wordt op weg geholpen.
U kunt altijd, ook per keer, aansluiten.
Alle informatie, ook de liedjes, zijn te vinden op: www.kinderenouderszingen.nl.
Naschools aanbod start januari 2019
Woensdag 23 januari starten twee streetdanceclubjes (6+ en 9+) olv Macy van PM-Dance
(welkom, gratis proefles) 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.
Kort verslag kinderraad bijeenkomst Brede School Het Zand 14 januari 2019

Peter Jans van het Wijkbureau Leidsche Rijn was op bezoek om de verwezenlijking en de
plannen voor inrichting ruimtes om de school heen toe te lichten en met de kinderen van
de kinderraad de huidige staat van de speelplekken door te nemen en de eerste wensen
te inventariseren. De groep die gaat voor fijne, uitdagende en groene speelplekken
trokken met Peter naar buiten voor een bezichtiging waar de ‘feestgroep’ bedacht wat er
nodig is om een feest te organiseren. Het voorstel om binnenkort met de BB weer een
afvalopruimdag te organiseren werd door ieder omarmd.
Informatie over Brede School Het Zand:
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).

