NIEUWSBRIEF 460
zeventiende jaargang, nummer 29 donderdag 23 mei 2019
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

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
Bericht van Selma
Beste ouders, verzorgers,
Via deze weg wil ik u informeren over een besluit dat ik heb genomen. Volgend schooljaar
zal ik niet meer werkzaam zijn als directeur van Arcade. Ik blijf volgend schooljaar wel
werkzaam als directeur van LEF. Ik heb afgelopen 3,5 jaar met veel passie en plezier aan
de ontwikkeling van de school gewerkt. Er staat een stevige organisatie en een mooi team
dat constructief en professioneel samenwerkt. De sfeer is fijn. Montessori is voelbaar en
zichtbaar in de groepen en in de school. Er worden zorgvuldige en gedragen keuzes
gemaakt om de school toekomstbestendig te maken. Een nieuw gebouw in het
vooruitzicht. Deze koers wordt voortgezet.
De samenwerking met Elsbeth, het team, ouders en de kinderen heb ik als erg prettig
ervaren en zal ik gaan missen. Dank voor het vertrouwen de afgelopen jaren.
Het bestuur, team en de MR doen hun uiterste best om zo spoedig mogelijk een opvolger
te vinden.
Met vriendelijke groet,
Selma
Eindtoets
Zoals u waarschijnlijk al in het nieuws heeft vernomen, is er een fout gemaakt met de
normering van de eindtoets.
De verkeerde berekening raakt een deel van de leerlingen die o.a. de IEP Eindtoets
hebben gemaakt. Een deel van de leerlingen is in een ander niveau ingeschaald dan dat
op basis van het toets resultaat bij hen zou passen.
Er zijn echter GEEN GEVOLGEN voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets ( voormalig
CITO- toets) hebben gemaakt.
Dat betekent dat het geen gevolgen heeft voor de leerlingen van groep 8 van Arcade. Het
toets resultaat voor deze kinderen blijft zoals het is.
Onze leerlingen en u als ouder, hoeven dus niets te doen.
Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen lezen, dan kunt u die hier vinden:
www.rijksoverheid/eindtoets
Warme groet, Elsbeth Kwant en Selma Niland
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TSO volgend schooljaar (zeg maar overblijven) herhaalde oproep!
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
Beste ouders, verzorgers,
Van de MR
In nieuwsbrief 26 van 18 april heeft de MR een oproep gedaan om je als ouder / verzorger
verkiesbaar te stellen als lid van de MR.
Er heeft zich helaas niemand aangemeld.
De beide herkiesbare leden, Erwin Priem en Anne Bokma zijn daardoor conform de
reglementen automatisch herkozen voor een volgende termijn van maximaal 3 jaar.
De MR van Arcade bestaat daarmee uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:
Minke Venker, vice voorzitter
Sanne de Roy
Florinda Bakker
Oudergeleding:
Linda Jansen
Erwin Priem
Anne Bokma, voorzitter
Met vriendelijke groet,
Anne Bokma
Brede School Het Zand: activiteiten- en informatieoverzicht 23 mei 2019

Brede School Het Zand dankt iedereen voor de inzet en aanwezigheid tijdens de
geslaagde dag van Natuur & Cultuur 2019!
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Jaarplanning Brede School Het Zand
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
Volop bouwnijverheid tijdens geslaagde dag van Natuur & Cultuur 22 mei 2019
Nadat in de vroege ochtend een groepje bouwvakkers met rode helmen en kruiwagens
kinderen en ouders in bouwsferen brachten, er ‘s ochtends in de groepen volop gebouwd
werd met allerlei materiaal ging om 12.30 uur buiten de Bijzondere Bouwplaats Brede
School Het Zand open. Er werd getimmerd, gezaagd, gebouwd, verbouwd en opgebouwd.
Het Kopieerhuisje, ‘zoiets heb ik nog nooit gedaan’ was een groot succes maar ook de
grote zandhoop met stenen, buizen en natuurlijk water was volop in bedrijf. Het zand wordt
overgenomen door de OB van OBS Het Zand zodat zij er nog verder mee kunnen
bouwen. Ook Het Draairad, de 3D-printer, de acrobaten, het schminken, de suikerspinnen,
en eigenlijk alles wel, trokken veel belangstelling.
Bij de kraam van de architect konden kinderen de ideale school ontwerpen en daar hoort
blijkbaar een zwembad bovenop het dak bij. De lammetjestweeling van de schaapskooi
hebben de namen Fenna en Senna gekregen en menigeen ging met een getimmerde
kapstok van de Bouwloods naar huis. Het koorkest en de streetdancegroep traden op en
de kinderraad presenteerde het voorstel voor een klimrek.
Dit alles bij elkaar en het mooie weer zorgden voor een fijne sfeer waarin kinderen allerlei
ontdekkingen konden doen.
Tot volgend jaar. Heb je tips, ideeën, geef het door!
Dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen, alleen met elkaar
kunnen we zo’n mooie dag neerzetten.

‘bouwvakkers C19’

en nog meer . . .

dozen

Fenna+Senna Kopieerhuisje

U-in-de-Wijk LR heeft opnames gemaakt. Zodra we de link weten zetten we hem in de
nieuwsbrief. Enkele foto’s zullen op de website van de brede school geplaatst worden.
Feest Kinderraad vrijdag 24 mei 19.00 – 21.00 uur
Feest in de theaterzaal voor de groepen 6/7/8 van OBS Het Zand en Montessorischool
Arcade. Entree 2€ (inclusief 1 welkomstmuntje). Eten en drinken betaal je met muntjes
(0,50 cent per stuk). Er zijn verschillende activiteiten, een
talentenjacht en een dancebattle en verder is er disco met 2 DJ’s. Kom ook!
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
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/
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Tips
In Je Makie 27-30 augustus Cultuur19
In de zomervakantie toveren we de CultuurCampus om tot een kunstwerkplaats voor
kinderen.Vier dagen (27-30 aug) van 9.00-17.00 uur creatief programma onder leiding van
professionele kunstenaars, Esther Hoogendijk (van het kopieerhuisje!!) tovert met licht en
met danser Raymond Ramdihal.
Link: https://www.cultuur19.nl/agenda/zomervakantieprogramma-in-je-makie/
KinderVakantieWeek De Meern
5 t/m 12 jaar van 26 t/m 30 augustus in het Mauritspark. 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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