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zeventiende jaargang, nummer 27 donderdag 25 april 2019
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

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
Hierbij weer onze nieuwsbrief met informatie over onderwerpen die op schoolniveau
spelen. Tevens een update van de gemeente over de nieuwe en tijdelijke huisvesting en
over Park Groot Zandveld (La Sabbia).
Allereerst extra aandacht voor Kunst en Cultuur: Jullie hebben vast de mooie foto’s,
kunstwerken en screenshots al voorbij zien komen op onze mooie nieuwe digitale app:
Parro. Een geslaagde fotoweek en een voorbeeld van hoe we vorm geven aan het kunsten cultuurprofiel van onze school. Dit doen we door middel van geïntegreerde projecten in
de school, in een driejaarlijkse cyclus. Deze projecten en lessen worden voorbereid door
de Kunst en Cultuurwerkgroep op school. In samenwerking met externe instanties en
deskundigen. De middelen die we hiervoor inzetten komen uit de jaarlijkse cultuursubsidie
van de gemeente Utrecht. Dit jaar staan er nog veel meer mooie kunstzinnige en culturele
activiteiten gepland. Een waardevolle aanvulling op ons onderwijsaanbod!
Op onderwijsinhoudelijk niveau zijn we bezig om het schoolplan voor de periode van 20192023 vorm te geven. Leidend daarin is onze visie op Montessorionderwijs ‘help mij het
zelf te doen’. We richten ons op drie niveaus: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
Wij zijn op dit moment als team onze speerpunten aan het formuleren. We zullen het
nieuwe schoolplan met de MR bespreken en daarna natuurlijk met u rond de
zomervakantie. Daarnaast zijn we afgelopen en komende weken druk bezig met de
groepsbezetting en groepsindeling voor komend schooljaar. Een zorgvuldig en
ingewikkeld proces. Intern hebben we hiervoor een strakke planning om op alle schijven af
te stemmen en vast te stellen. We streven ernaar om eind mei intern de groepsbezetting
en groepsindelingen in concept klaar te hebben. Daarna wordt er op bestuursniveau
meegekeken. Na gesprekken met alle teamleden en het verwerken van alle gegevens in
Parnassys hopen we eind juni de organisatie voor volgend schooljaar naar kinderen en
ouders te communiceren.
Morgen start de laatste dag voor de vakantie, deze luiden we in door een mooie dag in de
buitenlucht. We gaan samen met de kinderen sporten bij sporthal de Paperclip. We
hebben er allemaal erg veel zin in. We bedanken alle ouders voor hun inzet om deze dag
mogelijk te maken! Duimt u voor mooi weer?
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Huisvesting
Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden in de project groep over de technische
inrichting van het nieuwe gebouw, belangrijk omdat de huidige slechte technische staat
van het gebouw ertoe geleid heeft dat het verbouwd moet worden.
De plaats van de tijdelijke huisvesting is inmiddels bekend gemaakt en is in de buurt van
winkelcentrum Terwijde. Er gaan voor ons drie scholen in de tijdelijke huisvesting, met hen
kunnen we ervaringen delen. Wat betreft de tijdelijke huisvesting is de route naar school
en de gymlocatie een aandachtspunt.
Bij dezen volgt de communicatie van de projectleider van de gemeente Utrecht over de
stand van zaken van de renovatie en de tijdelijke huisvesting. Zoals in het bericht vermeldt
staat, loopt de planning van een andere MFA uit, waardoor de planning vertraagd. Naar
verwachting is MFA ’t Zand gereed eind oktober 2021.
Communicatie MFA Het Zand Leidsche Rijn – april 2019
Het laatste communicatieformat is aan u verstrekt in november 2018. Deze ging over de
voortgang van de renovatie van MFA Het Zand, de vertraging bij de bouw van de tijdelijke
huisvesting aan de Dave Brubeckstraat (inmiddels Louis Armstrongboulevard 52) en de
voortgang herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de brand.
Tijdelijke huisvesting
Inmiddels is de tijdelijke huisvesting gerealiseerd en opgeleverd.
Het tijdelijke adres is: Louis Armstrongboulevard 52, 3543 ES Utrecht.
Basisschool Hof ter Weide is de eerste gebruiker en verhuist op dit moment naar deze
tijdelijke huisvesting.
Voorlopig Ontwerp
Er zijn de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. Zo is de werksessie, bestaande uit
de gebruikers van MFA Het Zand en de gemeente, unaniem akkoord gegaan met de
ruimtelijk en functionele indeling De verwachting is dat de adviseurs binnenkort het
voorlopig ontwerp afronden waarna de besluitvorming door de werksessie en de
stuurgroep volgt.
Wat gaat er nu gebeuren?
Als de besturen in mei akkoord gaan met het voorlopig ontwerp kan er in juni worden
gestart met het definitieve ontwerp.
Planning
Omdat zowel MFA Waterwin als MFA ’t Zand gebruik maken van dezelfde tijdelijke
huisvesting volgen de renovaties van beide MFA’s elkaar op. Op dit moment loopt de
planning van MFA Waterwin uit. Dat heeft gevolgen voor de planning van MFA Het Zand.
De oorspronkelijke datum, eind 2020, wordt niet gehaald. De verwachting is dat dit
mimimaal herfstvakantie 2021 wordt.
Bericht van de wijkadviseur Leidsche Rijn ten aanzien van Groot Zandveld
Eind maart is het aanleggen van een stoep aan de noordzijde van het park gestart. De
strook tussen de Fietsboulevard en de nog lege bouwkavels, tussen Rolkaspad en
Plantenkaspad. Dit is een onderdeel van de voorbereiding van de bouw van
appartementencomplex La Sabbia. In de week van 22 april start de voorbereidende
werkzaamheden van de aanleg van de tijdelijke bouwweg. In de Meivakantie (29 april t/m
5 mei) wordt de weg aangelegd inclusief asfaltering.
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Planning start bouw La Sabbia staat op medio juni 2019; oplevering nazomer 2010 (zie
site La Sabbia). Ontwikkelaar HSB is verantwoordelijk voor vervolgcommunicatie over het
bouwproject.
De inrichting van Park Groot Zandveld 1e fase is bijna gereed. Nieuw gras inzaaien is nog
niet gelukt vanwege het natte weer. Dat volgt nog. De afscheidingshekken blijven dan nog
even staan zodat het gras kan groeien. We zijn in gesprek met Brede School Het Zand
voor een feestelijk moment van oplevering.
De inrichting van het park rondom de school, de 2e fase, is opgestart. We hebben feitelijke
gegevens binnen over Brede School Het Zand, zoals kinderaantallen, fiets- en
autoparkeren, m2 schoolpleinen. De projectleider is zoals in de 1e fase, Anja Bechan
(gemeente Utrecht-Stadsingenieurs). Ontwerper blijft ook dezelfde, Hans Booij (Ruimte
voor Advies). Hans Booij maakt nu eerst een globaal vlekkenplan met daarin
verkeersinfrastructuur, fiets- en autoparkeren, schoolpleinen en zones voor spelen en
groen in de openbare ruimte. Op basis daarvan gaan we weer graag in gesprek met
belanghebbenden, omwonenden en betrokken bewoners voor verdere invulling. De
gebruikers van het brede school gebouw zijn dan belangrijke partners.
Tot slot
Zoals jullie lezen gebeurt er veel op verschillende vlakken in en om de school. Dynamiek
genoeg.
Voor nu wensen we iedereen een gezellige sportdag toe en alvast een heerlijke
meivakantie met elkaar. We ontvangen alle kinderen en ouders graag weer op maandag
13 mei!
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
Sportdag
Beste ouders van Arcade,
Aanstaande vrijdag 26 april is de jaarlijkse sportdag van Arcade.
Wat het weer gaat doen is nog even afwachten, maar zoals het er nu naar uit ziet blijft het
droog.
Willen jullie er aan denken om uw kind toch even in te smeren en misschien ook wat
zonnebrandcrème mee te geven?
Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk dat de kinderen genoeg drinken mee
hebben. Geef dus vooral een extra flesje water mee.
Het is voor de kinderen fijn als ze sportkleding aanhebben. Dan kunnen ze zich goed
bewegen.
Alle kinderen worden tussen 8.15 en 8.30 uur verwacht op het sportveld 'de paperclip'.
We beginnen de dag met een openingsdans van kinderen voor kinderen. Deze zijn de
kinderen in de klas al hard aan het oefenen. U bent van harte welkom om bij deze opening
te blijven kijken.
Daarna zullen de kinderen in groepjes worden verdeeld om verschillende sporten en
spellen te doen.
Tussendoor zijn er natuurlijk wel pauzes. Dus u moet uw kind gewoon fruit en brood
meegeven.
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De kleuters gaan om 12.00 uur terug naar school en zullen op school hun brood eten. De
middenbouw en bovenbouw groepen blijven de hele dag op het sportveld en lunchen daar
ook.
Heeft u kinderen in een onderbouw en midden-/bovenbouw zitten, mag u uw kind in de
onderbouw vanaf 14.15 uur ophalen op school, om vervolgens uw andere kind(eren) op te
halen bij de sportvelden.
We gaan er met z'n allen weer een fantastische dag van maken!
Met vriendelijke groet,
De sportdag commissie
TSO volgend schooljaar (zeg maar overblijven)
Veel ouders/verzorgers die nu de TussenSchoolseOpvang doen hebben toegezegd om dit
ook het komende schooljaar te willen doen, maar van een aantal gaan we afscheid
nemen. We hebben op vier dagen in de week TSO nodig van 12.00 tot 13.00. Mocht je
nou ook mee willen doen, dan verneem ik graag van jullie het volgende:
Op welke dag: (ma, di, do, vr).
Hoe vaak: wekelijks, eens in de twee weken of eens in de vier weken
Tegen betaling (zo ja, rekeningnr. doorgeven) / Niet tegen betaling.
Rest mij nog te vermelden dat het meedoen aan de TSO erg leuk is, je ziet je kind eens in
een heel andere omgeving. Wil je nog wat meer informatie, dan kun je altijd contact met
mij opnemen.
René van Lieshout

Avondvierdaagse

We lopen de avondvierdaagse Leidsche Rijn van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni.
Locatie is Castellum Hoge Woerd. Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 mei 2019 òf bij
bereiken van 2400 inschrijvingen via www.a4dlr.nl.
Op dit moment hebben we 1850 aanmeldingen
De stempelkaart ontvang je via school enkele dagen voor de avondvierdaagse begint.
Bewaar deze goed want die moet je elke dag meenemen.
Foto’s
Tijdens de avondvierdaagse worden er foto’s gemaakt door FotoStudio XL. Deze foto’s
komen online op de website van de fotograaf en op Facebook en Twitter van
Avondvierdaagse Leidsche Rijn. Mocht je bezwaar hebben bij het maken van foto’s van je
kind(eren), geef dit door aan de fotograaf of de organisatie. Daarnaast vragen we aan
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iedereen die NIET op de foto vastgelegd wilt worden, om een groene pet te dragen tijdens
het avondvierdaagse evenement. Op deze manier ben je duidelijk herkenbaar door de
fotograaf en de organisatie dat je niet op de foto wenst te komen.
Overige
1.
We hebben jullie hulp hard nodig, als verkeersregelaar, vrijwilliger of bestuurslid.
Stuur een bericht bij interesse naar info@avondvierdaagse-leidscherijn.nl
2.
Meelopen kan vanaf zes jaar
3.
Bovenbouw loopt de 10 km
4.
Alle betalende deelnemers zijn verzekerd via SGWB, de wandelbond waaronder
deze avondvierdaagse valt.
5.
Geen kinderwagens e.d.
6.
De medailles en pinnen
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