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Beste ouders,
Hij komt, hij komt…
Mocht u nog twijfelen: Hoeft niet. Hij komt. Want…de rommelpiet is langs geweest. En.... Pietengym ging dit jaar door. Dat bij elkaar opgeteld is altijd hét teken dat het goed zit. Dus…Hij komt.
Hoe gaat het morgen? Helaas kunnen wij Sinterklaas niet met z’n allen verwelkomen op het
schoolplein. Wél zal Sinterklaas in onze gymzaal komen alwaar de groepen 1 t/m 5 hem –om
beurten per groep- gaan bezoeken. Sint zal daarna ook nog proberen om een kort bezoekje af te
leggen aan de overige groepen.
Alle kinderen nemen net als op andere dagen zelf eten en drinken mee voor in de pauzes. We
wensen iedereen een heel fijn en bovenal knus Sinterklaasfeest.
Paarse Vrijdag 11 december
Op vrijdag 11 december vieren wij Paarse Vrijdag op school. Op OBS De Arcade vinden we het
belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en dat iedereen erbij hoort. Op deze dag vragen wij
alle kinderen om iets paars aan te trekken. De leerkrachten besteden aandacht aan dit
onderwerp in de klas. Hartelijke groet van de leerlingenraad, bestaande uit Alwin, Carina, Noor,
Gido, Malika en Sanne, ondersteund door juf Natasja, meester Sid en juf Manon.
Nieuws over hoe we dit jaar kerst vieren op school
We kunnen u alvast informeren dat we, gezien alle coronamaatregelen, een aantal zaken met Kerst
niet door laten gaan. Wat we wél gaan doen met de kinderen (=een gezellig en sfeervol
kerstmoment met elkaar) vindt op woensdagavond 16 december plaats. De overige info inclusief de
tijden krijgt u volgende week in uw mailbox.
Hekken op het schoolplein
Aan de waterkant staan grote bouwhekken. Die staan er omdat de groene hekken verzakt zijn en
daardoor te laag. Deze worden de komende maanden verhoogd en de grond waarin ze staan wordt
aangepakt. Dat is even geen fraai gezicht nu, maar wel noodzakelijk voor de veiligheid.
Buitenspeelruimte voor onze Knuffel-Kinderen
Met Knuffel-kinderen bedoelen we natuurlijk de kinderen van SPL Knuffel, die onze school
bezoeken in de ochtenduren in het lokaal naast de 2 kleutergroepen. Voor deze kinderen is nu ook
buiten een afgesloten speelruimte gecreëerd, met afsluitbare hekken aan beide kanten van de
speelruimte, tussen het hoofdgebouw en de schoolwoningen. Hierdoor zijn de fietsenrekken ook
deels verplaatst. Deze werkzaamheden zijn nu ten einde.
Het feest kan dus beginnen…!
Een hele fijne decembermaand voor u allen!
Hartelijke groet,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS DE Arcade
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