NIEUWSBRIEF 457
zeventiende jaargang, nummer 26 donderdag 18 april 2019
Vrijdag 19 april:
Maandag 22 april:
Vrijdag 26 april:
Ma 29 apr t/m vr 10 mei:
Woensdag 22 mei:
Do 30 t/m vr 31 mei:
Maandag 10 juni:
Dinsdag 11 juni:
Di 11 t/m vr 14 juni:
Ma 17 t/m di 18 juni:
OB= onderbouw

Goede vrijdag, alle kinderen vrij.
Tweede paasdag, alle kinderen vrij.
Sportdag.
Meivakantie.
Dag van Natuur & Cultuur.
Hemelvaartweekend, alle kinderen vrij.
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij.
Studiedag, alle kinderen vrij.
Avondvierdaagse.
Schoolfotograaf.

MB= middenbouw

BB= bovenbouw

IB-er= Intern Begeleider

________________________________________________________________________
Van de directie
In deze nieuwsbrief het definitieve vakantierooster voor het komende schooljaar 20192020. Naast de vakanties staan er tevens twee studiedagen gepland voor het team. Deze
worden besteed aan het schrijven van de verslagen. Noteren jullie de data alvast in jullie
agenda’s?
Afgelopen dagen zijn de groep 8 kinderen vol concentratie bezig geweest met de centrale
eindtoets, toch altijd weer een spannende tijd… het moment dat alle dingen die er geleerd
zijn samen komen. De kinderen van groep 8 hebben hier keihard en met aandacht aan
gewerkt en we zijn enorm trots op hen! Goed nieuws is ook dat alle kinderen van groep 8
een mooie plek hebben gevonden en gekregen op een middelbare school. Gefeliciteerd
allemaal! Er staat de kinderen van groep 8 straks een nieuwe periode te
wachten…gelukkig mogen we nog even van ze genieten tot de zomer, hier op Arcade.
Ook staat in deze nieuwsbrief een vraag van Gwee, hij gaat meezwemmen met Maarten
van de Weijden, en is er staat een stuk in van twee ouders van Arcade die betrokken zijn
bij een actie ten behoeve van Kankerbestrijding. Het is niet zo dat we alle acties plaatsen
in onze nieuwsbrief, dit bespreken we intern met elkaar. Mocht u een actie of bijlage
hebben, dan graag even aan ons voorleggen, zodat wij intern kunnen besluiten of we het
bericht plaatsen of niet.
Natuurlijk vertellen we ook graag dat Hidde Tuininga, onderwijsassistent van Arcade in de
bovenbouw, vader is geworden van een prachtige dochter, Krista. Zij is op 10 april jl.
geboren. Hidde en zijn vrouw Ricky zitten naar verluid op een roze wolk en alles gaat goed
met hen! Van harte gefeliciteerd Hidde en veel geluk namens ons allemaal!
Florinda is deze week weer met volle energie gestart na haar zwangerschapsverlof,
welkom terug! Ook is Sanne weer terug naar haar vertrouwde groep Blauw. Sanne heeft
een periode in Zwart gedraaid tijdens de afwezigheid van Florinda. We bedanken Sanne
bij deze nogmaals enorm voor haar flexibiliteit en inzet!
Verder verwelkomen wij Esther Terpstra en Marieke van der Heijden, twee betrokken
ouders van Arcade met een onderwijsachtergrond die ons uit de brand hebben geholpen
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met het invullen van tijdelijk vacature-ruimte. Zij zijn tijdelijk onze collega’s tot de zomer.
Fijn dat jullie er zijn!
Er staat ons een lang, zonnig Paasweekend te wachten…geniet ervan met elkaar en tot
dinsdag.
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie: 21 okt t/m 3 nov 2019
Kerstvakantie: 23 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie: 24 feb t/m 8 maart 2020
Meivakantie: 27 april t/m 10 mei 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 30 aug 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
2e paasdag 13 april 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
2e pinksterdag 1 juni 2020
Studiedagen 2019-2020:
Donderdag 6 februari 2020: leerkrachten schrijven verslagen
Dinsdag 9 juni 2020: leerkrachten schrijven verslagen
Boogbode
De Boogbode zag er weer goed uit deze keer, vinden jullie ook niet? Worden jullie daar
ook net als jullie kinderen weer erg enthousiast van? Wij wel!
De Boogbode kan alleen blijven bestaan met hulp van een paar ouders. Inmiddels zijn we
met z'n tweeën, maar voor volgend schooljaar zoeken we nog twee ouders erbij. Karen
gaat verhuizen en stopt er dus mee.
Boogbode redacties vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.00 - 14.30 (dagen kunnen evt.
ook in overleg). Je begeleid de kinderen dan bij het maken ervan. Nog een taak van de
ouders is om de teksten en beelden samen te voegen en op te sturen naar onze
vormgeefster Nicole.
Heb je interesse om de kinderen te helpen drie mooie schoolkranten per jaar te maken?
Laat het ons weten via boogbode@gmail.com.
Groetjes Jennifer Ros en Karen Bosch
Nieuws van de OV
Je kunt je nog steeds aanmelden voor hulp tijdens de sportdag van Arcade op vrijag 26
april 2019! Stuur dan snel een email naar ouderverenigingarcade@gmail.com!
We zoeken mensen voor de opbouw van 7 tot 8.30 uur en voor de sporten en clinics van
8.30 tot 14.00 uur (alleen de ochtend of middag kan ook). Speciale hulp zoeken we nog
voor hulp bij de rugby clinics van URC (opgelet: ouders met rugby kennis).
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Reminder Avondvierdaagse
Nog niet aangemeld? Doe dit dan snel via http://avondvierdaagseleidscherijn.nl/inschrijven-2/
Verdere info is te vinden op www.montessoriarcade/ov.
Nieuws van het schoolhockey toernooi
Elk jaar is het schoolhockey toernooi weer een super leuke ervaring voor de kinderen,
ouders en leerkrachten. Zo was het gisteren ook weer een super leuke geslaagde dag.
Wel drie teams van Arcade deden mee. 1 team vertrok om 13.00 uur naar MHC
Fletiomare en 2 teams naar HC Rijnvliet.
Alle teams hebben zich volledig ingezet en tot de laatste minuten gestreden. Dit had als
resultaat dat er veel wedstrijden gewonnen werden. Uiteindelijk behaalde het team op
Fletiomare de 2e plaats in hun poule, met zelfs een gewonnen wedstrijd met 5-0.
Het groep 4 team op Rijnvliet werd uiteindelijk in de finale 2 e. Maar wat een super
prestatie, alle wedstrijden daarvoor hebben ze overtuigend gewonnen. En in de finale
werd het uiteindelijk 1-3.
Groep 5 team heeft alle wedstrijden heel overtuigend gewonnen, één wedstrijd zelfs met
9-0. Ze hebben door een ijzersterke verdediging geen enkel doelpunt tegen gekregen!
Na een zeer spannende finale tegen een ander sterk team eindigde ze met 0-0 na veel
mooie kansen. Daarna kwamen de shoot outs, niet normaal zó spannend was het! Het
andere team schoot er 3 van de 7 in. Arcade groep 5 knalde er zo 4 achter elkaar in,
zonder twijfel de verdiende winnaar en kampioen! En toen was het feest!
We kijken met zijn allen dus weer terug op een zeer geslaagde middag!

Arcade Team Groep 5/6/7

Arcade Team Groep 5
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Arcade Team Groep 4

Van de MR
Beste ouders, verzorgers,
De medezeggenschapsraad (MR) van Arcade schrijft verkiezingen uit!
Voor twee van de drie ouderleden verloopt de zittingstermijn aan het einde van het
schooljaar.
De beide leden, Anne Bokma en Erwin Priem, stellen zich herkiesbaar.
Andere kandidaten, zijnde ouder / verzorger van een kind op Arcade, kunnen zich voor 23
april 23:59 verkiesbaar stellen per mail naar: MR@montessoriarcade.nl, met hierin een
korte motivatie. Deze wordt gebruikt bij het bekend maken van alle kandidaten in de
nieuwsbrief van 25 april.
In de week van 20 t/m 24 mei volgt een digitale stemming waarvoor een uitnodiging zal
uitgaan, in de nieuwsbrief van 29 mei volgt de uitslag.
Mochten er zich geen andere kandidaten aanmelden, dan zijn de leden die zich
herkiesbaar gesteld hebben automatisch gekozen voor een volgende termijn van 3 jaar.
Voor het MR-reglement: http://www.montessoriarcade.nl/wpcontent/uploads/2018/12/Reglement-MR-PO-2018-definitieve-versie.pdf
Voor informatie over de MR: http://www.montessoriarcade.nl/wie-zijn-wij/mr-gmr/
Voor verdere vragen en / of opmerkingen kun je contact opnemen met abokma@me.com.
Namens de MR,
Anne Bokma, voorzitter
Minke Venker, vice-voorzitter
Elfstedenzwemtocht
Zoals jullie wellicht al weten gaat Maarten van der Weijden dit jaar opnieuw proberen de
Elfstedenzwemtocht te zwemmen in het weekend van 21, 22 en 23 juni. Dan zijn de
friesche dagen het langst en vooral: de nachten het kortst. Maar wat jullie nog niet wisten:
Dit jaar zwemt onze Gwee (uit Groen) met hem mee!
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En omdat Gwee mee zwemt, zwemt Adri, zijn moeder ook mee......voor als Gwee een
friesche waterslang tegenkomt of het monster van Stavoren plotseling opduikt.
Of voor als hij gewoon een schop krijgt van een medezwemmer. Eigenlijk vooral voor dat
laatste om eerlijk te zijn. Want dat Gwee die 500 meter kan zwemmen, dat geloven we
eigenlijk wel. In die zin is de kans van slagen voor Gwee zijn tocht toch bijna 100%, en dat
kan Maarten niet zeggen......
Des te meer reden om Gwee te sponsoren en niet Maarten.
Of eigenlijk om Gwee te sponsoren en daarmee ook meteen Maarten.
En dan eigenlijk niet Maarten maar het onderzoek naar kanker, waar alle centjes naar toe
zullen gaan.
Wij zijn ingeschreven als team en je kunt ons vinden onder volgende link:
https://www.11stedenzwemtocht.nl/teams/
Ons team heet: "Gwee zwemt mee", zoek ons tussen alle andere teams, we gebruiken de
bovenstaande foto.
Je kunt via de site met ideal ons sponsoren. Als het nu niet lukt en je wilt ons wel steunen,
laat het dan even weten, dan lossen we het anders op! Natuurlijk zijn jullie welkom op 22
juni a.s. om het zwemspektakel live te aanschouwen in Stavoren. Ik vermoed alleen dat
het erg druk zal zijn met wel 3000 zwemmers.
Met groet, Gwee (zwemmer), Adri (mee-zwemmend coach)
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 18 april 2019
Brede School Het Zand wenst ieder zonnige ‘meivakantie’ dagen!
Jaarplanning Brede School Het Zand
dinsdag 14 mei 13.00 uur: bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand
woensdag 22 mei 12.30 – 15.00 uur: Dag van Natuur & Cultuur (thema (ver)Bouwen)
vrijdag 24 mei 19.00 – 21.00 uur: Feest van de kinderraad voor groepen 6/7/8
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Verslag kinderraadbijeenkomst van dinsdag 19 april

Martijn leest brief aan burgemeester voor

Tekening nieuw klimtoestel

Van de Zwerfalval-opruimactie van woensdag 27 maart vonden de kinderraadsleden het
leuk om actief te zijn bij de stempelkraam. En verbazend dat een aantal groepjes alles wat
op de bingokaart stond hadden gevonden. Minder leuk was het dat afval niet werd
opgeruimd als het op de kaart al was afgestempeld of dat kinderen zelf gingen aankruisen
of het zelfs uit de afvalbak haalden. Tips voor volgend jaar: alle groepen 6/7/8, ook verder
in de wijk afval ophalen, iedereen wint iets, gemengde groepjes en vooraf afspraken
maken.
Voor de opening van het Park Groot Zandveld op woensdag 22 mei rond 12.45 uur is een
brief aan de burgemeester geschreven om te vragen of hij erbij wil zijn om een lint door te
knippen en een potje te voetballen. En bij de Schaapskooi kan de burgemeester een
schaap scheren en een lammetjes-tweeling een naam geven.
In groepjes werd er verder gewerkt aan de organisatie van het feest op vrijdag 24 mei voor
groep 6/7/8 van 19.00 – 21.00 uur in de theaterzaal. Thema vriendschap. Er zijn al 3
aanmeldingen voor de Dance-battle binnen. Er wordt nog een DJ (met DJ-spullen)
gezocht.
De ‘Klimrekgroep’ heeft een ontwerptekening gemaakt. Op 22 mei kan iedereen
langskomen om deze te zien en er een mening over geven. Een samenspeel-voorstel is
gemaakt en wordt besproken met de directies.
Dinsdag 14 mei van13.00 – 14.30 uur is de volgende kinderraadbijeenkomst.
Buitenruimte
De hekken op het Zuidplein, bij de ingang van DOCK/Saartje en Spelenderwijs zijn weg!
Wat een ruimte weer.
Het vogelkijkhuisje kon niet meer terug naar de Hortus na het lange buitenstaan. Gelukkig
heeft het een nieuwe plek gekregen op een speeltuin in Lombok!
Activiteitenaanbod
Voetbal 6+ dinsdag 14.30 – 15.30 uur olv Randy van Schravendijk (buurtsportcoach VV
De Meern) in de gymzaal rechts (later buiten op het voetbalveld). Na de meivakantie, op 7
mei, worden de voetballessen vervolgd. Later instromen is mogelijk.
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.
Streetdancelessen 9+ olv Macy Mulder (PM-Dance)
Na de energieke eindpresentatie van woensdag 4 april blijft PM-Dance streetdancelessen
geven op Brede School Het Zand. Woensdag 17 april starten de lessen weer voor 9+ om
14.00 in de gymzaal links.
Gym & Dans 4+ en 6+ 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.
Verdere informatie: https://www.saartje.nl/site/wp-content/uploads/2019/04/Clubs-t-Zandapril.pdf
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Jeroen Schipper
Het lied ‘Kijk eens wat ik kan’ van Jeroen Schipper heeft de Willem Wilminkprijs 2019 voor
het beste kinderlied gewonnen! Gefeliciteerd!!
Koorkest Brede School Het Zand groep 4 t/m 8 jaar is 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. Woensdag 24 april is er een extra
les ingelast. Overige lessen zijn 8 en 15 mei. Optreden 22 mei om 14.00 uur.
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.
Graag verzamelen: grote stukken karton, (verhuis-)dozen en A4-kopieerpapier. De week
voor 22 mei kunt u dit op (de brede) school inleveren. Hartelijke dank!
DOCK inventariseert
wat u mogelijk in de wijk en/of het buurtcentrum nog mist en wat uw wensen en behoeftes
zijn. U kunt dit op het bord in de hal kenbaar maken.

Zaterdag 11 mei is er weer een werkmiddag in Buurttuin Johanniterveld
Van 15.00 – 17.00 uur. Iedereen is deze dag verder welkom om kennis te maken en/of
mee te werken.
Info: buurttuin.johanniterveld@gmail.com / https://nl-nl.facebook.com/meavotaLR/
Tips
Schaapscheerdersfeest 22 april 2019 13.00 - 17.00 uur Steede Hoge Woerd
Vier tweede paasdag het Schaapscheerdersfeest op het binnenterrein van Castellum
Hoge Woerd. De scheerder verlost de schapen van hun dikke wintervacht. Er zijn
verschillende demonstraties en activiteiten met wol. Ook ben je welkom bij de
Plantenruilmarkt. http://bit.ly/2YOuNU1

UK & PUK Festival zondag 28 en maandag 29 april 2-6jaar Podium Hoge Woerd en
Theater Kikker
Info: https://www.podiumhogewoerd.nl/genres/familie-jeugd/ www.theaterkikker.nl
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Zingende Beelden zondag 12 mei start 11.00, 13.00, 15.00 uur
Het belooft een uitermate gevarieerde editie te worden, met aandacht voor uiteenlopende
stijlen en genres zoals urban, acrobatiek, modern en klassiek.
Ook zullen zowel professionele dansgezelschappen als jong lokaal talent te zien zijn. Het
evenement is uniek voor Utrecht en wordt voor de tiende keer georganiseerd door
Cultuur19.
De voorstelling duurt +/- 90 min per route en is geschikt voor kinderen. Vanwege de
wandeltijd is de adviesleeftijd 8+. Om alle voorstellingen te bekijken, wandel je 2 routes.
De verzamelplek is om 11.00, 13.00 en 15.00 uur halverwege de Uilenboslaan nabij
Parkrestaurant Anafora (Uilenboslaan 1, Vleuten).
Meer informatie en bereikbaarheid: www.zingendebeelden.nl.
Buurtcamping Maximapark
Dit jaar wordt het Maximapark in Utrecht omgetoverd tot Buurtcamping. In het weekend
van 19 t/m 21 juli zetten we onze tentjes op in het gras van het park, georganiseerd voor,
door en met de buurt. De Buurtcamping is er voor jong en oud, ook voor de mensen die
niet van kamperen houden, daarom gaan we bijvoorbeeld met z’n allen BBQ’en en is er
een tof programma vol kunst, theater en muziek. Je kunt je vanaf mei aanmelden voor een
kampeerplek, heb je een leuk idee voor het programma of wil je graag meehelpen; meld je
aan als vrijwilliger, stuur een mail: maximapark@debuurtcamping.nl of een bericht
op facebook: https://www.facebook.com/debuurtcampingmaximapark).
Informatie over Brede School Het Zand:
www.bredeschoolhetzand.nl of h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl (brede
schoolcoördinator).
Badeendjesrace
Op zondag 26 mei organiseert Mixed Lions Club Utrecht
Novum een badeendjesrace op de Vikingrijn in het
Maximapark.
Om 13.00 uur zullen zo’n 3.000 badeendjes te water worden
gelaten en naar de finish drijven. De badeendjes zijn
genummerd en corresponderen met het nummer van het lot
dat je hebt gekocht.
Voor de eendjes die als eerste de finish passeren is er een
mooi prijzenpakket samengesteld waaronder een 49 inch LED
TV. Eén lot voor een badeendje kost € 2,50 en 5 loten kosten
€ 10,-.
De opbrengst van deze race gaat naar het Prinses Maxima
Medisch Centrum.
Om ervoor te zorgen dat de badeendjes over de finish gaan, zal de vrijwillige brandweer
aanwezig zijn om voor wat stroming te zorgen in het water. Aan het eind van de wedstrijd
worden alle 3000 badeendjes weer uit het water gehaald.
Loten kopen voor de badeendjesrace kan bij de Lionsleden van deze club of via
www.lionsbadeendrace.nl
Kortom, een leuk evenement om een goed doel te steunen en met het hele gezin naar toe
te gaan!
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