NIEUWSBRIEF 456
zeventiende jaargang, nummer 25 donderdag 4 april 2019
Vrijdag 19 april:
Maandag 22 april:
Vrijdag 26 april:
Ma 29 apr t/m vr 10 mei:
Woensdag 22 mei:
OB= onderbouw

Goede vrijdag, alle kinderen vrij.
Tweede paasdag, alle kinderen vrij.
Sportdag.
Meivakantie.
Dag van Natuur & Cultuur.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
Wij zijn heel blij dat we deze week gestart zijn met de communicatie met jullie ouders via
Parro, een digitale app gekoppeld aan Parnassys. U zult met regelmaat berichten
ontvangen uit de groep van uw kind en kunnen meegenieten van mooie activiteiten en
gemaakte dingen, of u wordt gevraagd om mee te helpen in de groep. Fijn als iedereen is
in gelogd en geen nieuws meer mist uit de groep. Logt u ook in? Hieronder leest u op
welke manier u dit kunt doen.
De nieuwsbrieven zult u zoals gebruikelijk nog via de email van ons ontvangen.
Vanaf afgelopen maandag maakt Arcade gebruik van Parro. Met deze app kunnen wij u in
een beschermde omgeving op de hoogte houden van de activiteiten binnen de groep van
uw kind. Foto’s, filmpjes, nieuwtjes en oproepen kunnen gemakkelijk en veilig worden
gedeeld met ouders. U kunt Parro gemakkelijk downloaden op uw telefoon. Via
onderstaande link kunt u de app downloaden en extra informatie krijgen over de app.
Daarnaast is het ook mogelijk om de app op de computer te gebruiken. U kunt inloggen
met dezelfde gegevens waarmee u inlogt in de ouderportaal.
Mocht u problemen ondervinden met de app, dan kunt contact opnemen met Bart Pieters.
Veel lees- en kijkplezier!
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Avondvierdaagse
Een kleine wijziging in de procedure voor het aanmelden voor Begeleiders!
Helaas is het niet mogelijk om je aan te melden zoals in de 1 e communicatie was
beschreven.
Daarom zijn wij genoodzaakt dit op een andere wijze op te lossen. Wij geven ouders die 4
dagen mee gaan lopen voorrang op ouders die minder willen lopen. Wij zullen de andere
aangemelde ouders waar mogelijk allemaal voor minimaal 1 avond indelen. Wij proberen
ook rekening te houden met de verschillende afstanden en ouders die bij beide afstanden
mee willen lopen.
Heb je je al aangemeld via de website van de avondvierdaagse maar wil je toch 4 dagen
meelopen. Stuur dan een bericht naar a4d.arcade@gmail.com.
Shirley & Marjolein
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Nieuws van de OV
Terugkijkend op een geslaagd en leuk lente ontbijt, paaseieren zoeken en eitje tik
wedstrijd, kijken wij alweer vooruit naar de komende activiteiten op de kalender.
Sportdag
Op vrijdag 26 april gaan alle kinderen van Arcade naar de sportvelden van UVV om daar
hun sportdag te hebben. Dit is altijd een super leuke dag en de kinderen kijken hier ook al
erg naar uit. Natuurlijk starten we de dag om 08.30 uur met een gezamenlijke warming up
met 400 kinderen, zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor
Kinderen. De naam van dit lied is Pasapas en bij het horen van dit nummer kun je echt
niet stil blijven staan.
Daarna gaan alle kinderen naar hun eigen veld voor spel en sport. Leuk om hier als
ouders bij te kijken, maar nog leuker en ook erg belangrijk om hier als ouder bij te helpen.
Zonder voldoende hulp van ouders kan deze dag namelijk niet doorgaan….
We zoeken nog veel ouders die ’s ochtends en/of ’s middags kunnen helpen bij de
midden- of bovenbouw.
Vorig jaar hebben er heel veel ouders geholpen en mede daardoor is de sportdag een
groot succes en een hele leuke gezellige dag worden. Dus aarzel geen moment en meldt
je snel aan voor sportdag 2019! Dit kan via ouderverenigingarcade@gmail.com of via een
reply op de email van Famke Oomkes (leerkracht van groep Paars) of op de lijst die bij de
ingang van school hangt.
Verder is het heel leuk als er iemand foto’s en/of filmpjes maakt gedurende de dag. Ook
daarvoor kun je je aanmelden.
De sportdag commissie heeft er alweer onwijs veel zin in ieder geval!
Avondvierdaagse
Van 11 t/m 14 juni loopt Arcade mee met de avondvierdaagse van Leidsche Rijn. De
kinderen kunnen hiervoor al ingeschreven worden. Dit kan t/m vrijdag 17 mei. Wacht hier
alleen niet te lang mee! Bij het bereiken van het maximum aantal inschrijvingen van 2400
deelnemers sluit de inschrijving. Voor in te schrijven kijk op http://montessoriarcade.nl/ov/
Als uw kind nog geen Arcade T-shirt heeft kunt u dit hier ook bestellen (lopen in Arcade Tshirt is verplicht).
Sinterklaas
Voor de Sinterklaas viering volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die mee willen
denken over de invulling van deze activiteit. En kennen jullie een super goede leuke Sint
en roetveegpiet (bedrijf/familielid) of zijn jullie het zelf…Dan zijn we op zoek naar jou!
Ook dit schooljaar hebben we weer ervaren dat het heel lastig is om een organisatie te
vinden die de invulling ervan volgens het beleid van Arcade en Monton uitvoert. Daarom
deze oproep aan jullie als ouders. We vragen jullie je reactie te sturen vóór 26 april 2019.
Werving
Verder zijn we nog altijd heel dringend 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.
Voor de uitvoering van alle huidige activiteiten hebben we meer OV leden nodig. We
zouden het jammer vinden als we sommige activiteiten moeten stoppen, omdat er niet
meer genoeg hulp is. Als je interesse hebt en meer informatie wilt over de
oudervereniging, dan ben je meer dan welkom tijdens één van onze oudervereniging
vergaderingen. Onze volgende vergadering is op dinsdag 9 april a.s. Het is ook heel erg
leuk om Arcade snel beter te leren kennen als je kind nog niet zo lang op school zit.
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Groeten namens de Oudervereniging
ouderverenigingarcade@gmail.com
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 4 april 2019

Jaarplanning Brede School Het Zand
donderdag 4 april 9.00–16.00 uur: HKU-theaterstudenten voorstelling/installaties 2 – 6 jaar
dinsdag 9 april 13.00 uur: bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand
maandag 15 april: start blok 3 naschools cursusaanbod ism Saartje en SportUtrecht
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
Activiteitenaanbod
Koorkest Brede School Het Zand groep 4 t/m 8 is afgelopen woensdag 3 april 2019 gestart
olv Jeroen Schipper met 21 aanmeldingen van jongens en meisjes die zingen,
gitaar/keyboard/saxofoon/xylofoon/blokfluit of anders spelen. Was je het vergeten? Sluit je
gerust aan op woensdag 10 april om 13.00 uur in de theaterzaal.
Info: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/nieuw-traject-koorkest-brede-school-het-zandstart-woensdag-3-april-2019/
Vervolg streetdancelessen o.l.v. Macy Mulder (buurtsportcoach PM-Dance)
Na de energieke eindpresentatie van woensdag 4 april blijft PM-Dance streetdancelessen
geven op Brede School Het Zand. Woensdag 10 april is Macy (buurtsportcoach PMDance) aanwezig voor informatie en inschrijvingen om 14.00 uur in Het Honk waarna
woensdag 17 april de lessen weer starten voor 9+ om 14.00 in de gymzaal links.
Start voetbal 6+ dinsdag 16 april 14.30 – 15.30 uur olv Randy van Schravendijk
(buurtsportcoach VV De Meern) in de gymzaal rechts (later buiten op het voetbalveld). Dit
is een gratis proefles dus kom kijken en voetbal mee. Na de meivakantie worden de
voetballessen vervolgd op dinsdag 7 mei t/m 2 juli.
Gym & Dans van Eleganza start maandag 13 mei voor 4+ (kleuters, groep 1 en 2) om
15.00 uur en 6+ (groep 3 en 4) om 15.45 uur.
Peutersport (2,5/3 jaar) start woensdag 17 april (met gratis proefles) van 13.00 – 13.30 uur
in de gymzaal links waarna de lessen op woensdag 8 mei vervolgd worden.
Kapotte Totempaal
Helaas is er een arm van de Totempaal, de door de kinderraad bedachte bewegwijzering,
afgebroken. Aan ieder het verzoek niet op de Totempaal te klimmen. We gaan proberen
de afgebroken arm weer te herstellen.
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Bezoek beleefinstallaties in de Hortus
Vandaag hebben ‘alle’ peuters en kleuters de installaties van HKU-theaterstudenten in de
Hortus bezocht. Vooral het ‘buizenspel’, het water spuiten en de bellen blaasinstallatie
zorgden voor enthousiaste reacties!
Gratis op te halen houtsnippers en aarde
Aanstaande zaterdag 6 april is er weer een werkmiddag in Buurttuin Johanniterveld
van 15.00 – 17.00 uur. Na het vullen van de tuinbakken met aarde en het vullen van de
paden met houtsnippers is er nog veel van de aarde en de houtsnippers over. Kun je het
gebruiken? Kom dan gerust langs om wat op te halen!
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/
Iedereen is deze dag verder welkom om kennis te maken en/of mee te werken.
Bijzondere Bouwsels op Bouwplaats Brede School Het Zand:
dag van Natuur & Cultuur woensdag 22 mei. Het thema van deze dag is (ver)bouwen.
Heel toepasselijk in deze tijd van bouwwerkzaamheden. Gebouwen, verbouwen én
bouwen met karton, muzieknoten, woorden, kopieermachines, zand, stenen, 3d-printer,
lichamen en meer. Door de partners van Brede School Het Zand met medewerking van oa
Kinderparadijs Jansen&Jansen, de architect, de Bouwloods, de schaapskooi, Steede
Hoge Woerd en de Bouwloods. Met, ism de kinderraad, een feestelijk moment van
oplevering 1e fase Park Groot Zandveld.
Aan ieder de vraag te verzamelen: grote stukken karton, (verhuis-)dozen en A4kopieerpapier. De week voor 22 mei kunt u dit op (de brede) school inleveren. Hartelijke
dank!
Informatie over Brede School Het Zand:
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).
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