NIEUWSBRIEF 459
zeventiende jaargang, nummer 28 donderdag 16 mei 2019
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

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
Beste ouders,
Wat fijn om iedereen weer fris en uitgerust terug te zien op Arcade. We hopen dat jullie
allemaal een fijne meivakantie van twee weken hebben gehad!
Het team is 10 mei gestart met een studiedag en we hebben een geslaagde en gezellige
dag gehad samen. De afsluiting was een gezellig teamuitje: een goed begin voor de
laatste etappe van dit schooljaar tot de zomer!
Geboren!
Wij ontvingen het fijne bericht dat juf Femkje is bevallen van een zoon, genaamd Jamie.
Jamie is op 3 mei jl. geboren. Iedereen maakt het goed, ook grote broer is inmiddels al
meer gewend aan zijn nieuwe broertje!
Wij wensen Femkje, haar man en twee zoons veel geluk en plezier samen in de toekomst!
Droevig bericht
Aan het begin van de meivakantie kregen we het verdrietige bericht dat Robert-Paul
Eijkenaar, vader van Jimme (Geel) en Mare (Turquoise), vrijdagnacht 26 april jl. in zijn
slaap is overleden. De schoolleiding heeft regelmatig contact gehad met Bianca, de
moeder van Jimme en Mare en met de leerkrachten van Geel en Turquoise. Bianca heeft
aangegeven het fijn te vinden dat het team en de ouders van Geel en Turquoise meteen
werden geïnformeerd over deze droevige gebeurtenis. Namens Arcade hebben we
bloemen en een kaart laten bezorgen bij de familie.
Op verzoek van Bianca is een afvaardiging van het team bij de afscheidsdienst op
maandag 6 mei aanwezig geweest. Ook enkele ouders van Geel en Turquoise waren
aanwezig bij de afscheidsdienst om Jimme , Mare en Bianca tot steun te zijn. Met de
leerkrachten van de betreffende groepen hebben we daarna besproken hoe we Jimme en
Mare zo goed mogelijk kunnen opvangen en begeleiden op school. Het verlies heeft een
grote impact op Jimme , Mare en Bianca. Jimme en Mare hebben het droevige nieuws
afgelopen maandag met hun klasgenootjes gedeeld. In beide groepen is een
aandachthoek ingericht waar de kinderen een tekening kunnen maken of kunnen
knutselen of een steen kunnen beschilderen….over hun gevoel of voor Mare of Jimme of
zomaar om even na te denken…. Het is bedoeld voor kinderen wanneer ze daar behoefte
aan hebben. Ook zijn er boeken over rouw te lezen en te bekijken in de groepen. Wij
geloven dat we op deze wijze ruimte kunnen geven aan de kinderen om eigen ervaringen
met verlies of dood te verwerken.
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Alle collega’s van Arcade wensen Bianca, Jimme en Mare veel sterkte en kracht toe de
komende tijd.
Warme groet,
Elsbeth Kwant en Selma Niland
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
Betreft: BOUWPLAATS woensdag 22 mei 2019 dag van Natuur & Cultuur

Komende woensdag 22 mei 2019 is het zover, onze jaarlijkse dag van Natuur & Cultuur.
Deze dag, met aandacht voor het natuur- en cultuur profiel van onze Brede School, wordt
ieder jaar gezamenlijk georganiseerd door de partners van Brede School Het Zand
(DOCK, Saartje Kinderopvang, Cultuur19, Montessorischool Arcade, OBS Het Zand en
Spelenderwijs Utrecht). Dit jaar in samenwerking met Utrecht Natuurlijk/Steede Hoge
Woerd, Schaapskooi Park Groot Zandveld, Kinderparadijs Jansen&Jansen en Stichting
Bouwloods Utrecht).
Het thema van dit jaar is (ver)bouwen.
In de ochtend hebben de scholen en de kinderopvangorganisaties een eigen
‘bouwprogramma’ waarna er van 12.30 – 15.00 uur een programma is voor alle kinderen
van de Brede School en de wijk. Ook voor volwassenen zijn er interessante activiteiten.
Makkelijke kleding op deze dag is fijn. Trek je tuinbroek of overall aan om lekker te kunnen
bouwen.
U haalt uw kind op de normale tijd en plek van school waarna u met uw meegebrachte
lunch en picknickkleed neerstrijkt op het gras. Hoog boven iedereen uitstekend vertoont
Acrobatenduo Zanzara hun menselijke bouwwerken.
Met de stempelkaart in de hand kunnen verschillende activiteiten bezocht en gedaan
worden van timmeren bij de Bouwloods of dozen stapelen bij Minecraft tot bouwen met
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zand, stenen en pijpen tot een groot insectenhotel bouwen tot schaap scheren en
lammetjes bekijken. Bewonder het klimtoestelontwerp van de kinderraad of timmer en
beschilder deuren voor op de bouwhekken. Het kopieerhuisje van kunstenaar Esther
Hoogendijk staat klaar voor experimenten met kopieerapparaten, knopjes en stapels
papier en bij de architect van Brede School Het Zand kunnen kinderen de ideale school
ontwerpen. Om 14.00 uur is er op het podium een optreden van Koorkest Brede School
Het Zand o.l.v. Jeroen Schipper waarna de streetdancegroep van PM-Dance rond 14.30
uur afsluit.
De stempelkaart wordt op school/de groep uitgedeeld. Deze is net als de bouwspeurtocht
ook bij de informatiekraam op te halen. Ingeleverde speurtochten maken kans op een
prijsje.
De bar is open voor thee, chips en fris (0,50€). Verder zijn er pannenkoeken,
suikerspinnen (1€) en heerlijke koffies te verkrijgen. Alle activiteiten en de kinderlimonade
zijn gratis. Overig drinken en eten tegen contante betaling. Alleen bij Koffie K’tje kan er
gepind worden.
De BSO haalt de BSO-kinderen op. Saartje Kinderopvang en Kinderparadijs Jansen en
Jansen zullen na de lunch ook de activiteiten bezoeken.
Bij de informatiestand, is de EHBO, de stempelkaart, bouwspeurtocht, plattegrond en een
programma te vinden. Het uitgebreide programma vindt u op de site van de brede school
(www.bredeschoolhetzand.nl/https://bit.ly/2PRFpxA).
Smeer uw kind bij zonnig weer goed in. Bij slecht weer trekken wij, met het programma,
naar binnen. Wij verzoeken u om de fietsen aan de buitenrand te parkeren zodat het op
het terrein veilig bewegen is.
Voor een mooie herinnering en publiciteit worden er foto’s door fotografen gemaakt. Wilt u
liever niet dat uw kind wordt vastgelegd geeft u dit dan aan bij de fotografen (te herkennen
aan een C19-t-shirt).
Ingezamelde schone kartonnen dozen (ingeklapt/platgemaakt) + bruikbare A4-papieren
kunnen ingeleverd
worden in de Hortus vanaf maandag 20 mei.
Wij wensen u en uw kind(eren) veel plezier op deze dag, namens Brede School Het Zand,
Hester Bruinsma (brede schoolcoördinator)
h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl 06 - 40 180 192
Met dank aan Wijkbureau Leidsche Rijn voor een bijdrage uit het Initiatievenfondsbijdrage
en
Van Wijk Nieuwegein voor sponsoring met zand, helmen en een bouwkeet.
Avondvierdaagse
Inschrijven nog mogelijk tot en met vrijdag 17 mei 2019
Nog één dag om je in te schrijven voor onze avondvierdaagse Leidsche Rijn. Klik op onze
website (www.a4dlr.nl) op het menu item “Inschrijven deelnemer” en vervolgens op de
groene button “Inschrijven”. Dit kan nog tot en met vrijdag 17 mei 2019.
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Verkeersregelaars gezocht
Avondvierdaagse Leidsche Rijn is op zoek naar 40 verkeersregelaars voor elke avond (11,
12, 13 en 14 juni) om de kinderen een veilige avondvierdaagse te laten lopen. We hebben
deze hulp hard nodig! Schrijf je daarom hier in als verkeersregelaar.
t-Shirts en loperslijsten
De eventueel bestelde t-shirts zullen voor de avondvierdaagse worden uitgedeeld in de
klassen. Daarnaast zullen binnenkort de loperslijsten en begeleiderslijsten in de entree
opgehangen worden. Houd dit dus in de gaten. Nog een shirt bestellen?
www.montessoriarcade.nl/ov
De avondvierdaagse commissie
Shirley en Marjolein
Gratis kaarten Zapp Your Planet
Op zaterdag 18 mei is de Zapp Your Planet Dag op het Mediapark in Hilversum. Daar
draait het allemaal om energie, het klimaat en te gekke activiteiten. Via de link hieronder
kun je gratis kaarten (max. 6) bestellen voor het ochtend blok (11 – 14 uur) met o.a. een
persconferentie van het Jeugdjournaal met vragen over het klimaat, optredens van Mylene
& Rosanne, Max & Anne, Wieke & DS, Anna, Kiya, REMIX en Kinderen voor Kinderen. Je
kunt meedoen met o.a Checkpoint en Zappsport en proefjes doen. Er zijn workshops,
meet & greets, en quizzen. En natuurlijk een heleboel presentatoren van Zapp (o.a. Klaas
van Kruistum van Zapplive en Rachel van Checkpoint) en de casts van SpangaS,
Brugklas en #Forever.
https://tickets.ticketpoint.nl/widgets/ticketpoint/addtickets?accesskey=429b7acff5f85844b2
1d7fa7&edit=yes&event=12519&flow=basketwithcheckout&l=NL&oncompletion=return&pr
omocode=vrijkzapp19&reservemoretickets=yes&returnurl=https%3A%2F%2Fticketpoint.nl
%2Fbedankt-voor-jebestelling%2F&saleschannelid=2&signature=b9d1eaaba5a2c529cf1ee7b5f6af3e55803fc5
4ea88b64355d01a098ce530795&skinid=10000#!/addtickets
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 16 mei 2019

Brede School Het Zand nodigt ieder van harte uit voor de dag van Natuur&Cultuur!
Jaarplanning 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
dinsdag 18 juni 13.00 uur: laatste bijeenkomst kinderraad Brede School Het Zand
zaterdag 6 juli 15.00 uur: overdracht tuinbakken
Verslag kinderraadbijeenkomst van dinsdag 14 mei 2019
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Na de binnenkomer waarbij ieder kon vertellen waarin je de enige bent die … werd de
brief van de burgemeester voorgelezen. De burgemeester is door de kinderraad
uitgenodigd Park Groot Zandveld op 22 mei te openen. Helaas kan hij niet. Omdat de
wethouders ook niet kunnen is, in overleg met het wijkbureau, besloten de opening van
het Park op een later moment te doen.
De roosters voor de dag van Natuur & Cultuur en voor het feest van 24 mei zijn gemaakt.
Groepjes
Feest: Iedereen die meehelpt is om 17.00 uur aanwezig. We eten dan samen en gaan
versieren en alles klaarzetten. Voor de talentenjacht is er geen voorronde nodig. Op het
programma staat verder een dancebattle en verder disco met 2 DJ’s. Meer posters worden
opgehangen en maandag wordt er langs de klassen gegaan.
Klimtoestel: Een enquêteformulier is gemaakt waarmee kinderen 22 mei kunnen
reageren op het klimrekvoorstel. Als idee is het klimrek in het klein gebouwd.
Samen spelen: Het eerste voorstel voor samenspelen op woensdag 29 mei is afgewezen.
Sanne en Elizaveta hebben het voorstel aangepast. Dit wordt nu naar de directies
gestuurd.
Dinsdag 18 juni is de laatste kinderraad. We kijken dan terug (wat ging goed, niet goed,
wat geleerd, wat terecht gekomen van de plannen, tips voor kinderraad volgend jaar) en
we sluiten het feestelijk af.
Bij de afsluiting is er een beterschapsgroet op film gezet voor Marjolein en, omdat de
kinderraad nu eindelijk voltallig was, er is een foto van de kinderraad gemaakt.
Dag van Natuur & Cultuur Bijzondere Bouwsels
Als het goed is heeft iedereen informatie ontvangen over het programma en de gang van
zaken. Meer info: https://bit.ly/2PRFpxA
Brede School Het Zand heet jullie van harte welkom tussen 12.30 – 15.00 uur!
Activiteiten in Brede School Het Zand
Op de website van de brede school vind u een overzicht van activiteiten op de brede
school: https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/activiteiten/
Nieuw in het overzicht zijn de kickboksactiviteit voor meisjes (6 – 12 jaar) op de
dinsdag en donderdag van18.00 – 22.00 uur in de theaterzaal. Het wordt georganiseerd
door de bewonersgroep De Veiling. Voor informatie hierover: Fouzia de Waal,
fdwaal@dock.nl, 06 - 52 711 486.
Bij de peutersport op woensdag om 13.00 uur en bij de voetbalclub 6+ op de dinsdag om
14.30 uur kunnen kinderen ook nu nog aanhaken.
Tuinbakken op Buurttuin Johanniterveld
Rond de zomervakantie komen de tuinbakken van de scholen vrij om gedurende de zomer
tot het vroege voorjaar 2020 door (wijk)bewoners/ouders geadopteerd te worden. Denkt u
er alvast over na of u belangstelling heeft om voor een aantal maanden in een tuinbak te
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gaan tuineren. Begin juni zal hier een oproep voor aanmelding geplaatst worden.
Zaterdag 1 juni en 6 juli zijn er weer werkmiddagen 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
KinderVakantieWeek De Meern 5 t/m 12 jaar van 26 t/m 30 augustus in het Mauritspark.
Er is plaats voor 300 kinderen. Inschrijven en betalen (€ 35 per kind) kan online. Op
maandag 3 juni om 20.00 uur precies wordt de inschrijfpagina geopend. Deze pagina sluit
zodra het maximum van 300 kinderen behaald is of uiterlijk op vrijdag 12 juli om 23.59 uur.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. www.kvwdemeern.nl.
Buurtcamping Maximapark: Picknick in het park zondag 26 mei 14.00 uur
evenemententerrein Maximapark. Voor ontmoeting, badminton, brainstorm. Want 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. Aanmelden vanaf mei voor een kampeerplek. Info:
maximapark@debuurtcamping.nl of facebook:
https://www.facebook.com/debuurtcampingmaximapark).

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