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Beste ouders,
Na de meivakantie
We zouden u tijdig informeren. Bij deze. Na de mei-vakantie gaan we, vanaf maandag 10 mei, weer
als vóór de lockdown draaien, dus óók op de vrijdagen* naar school / tussen de middag de TSOmedewerkers weer in de groepen / kinderen uit verschillende groepen mogen weer samenspelen /
leerkrachten mogen in meer dan in één groep lesgeven.
*Vrijdag 21 mei is dan de eerste vrijdag-weer-naar-school (aangezien we nu eerst 2 weken vakantie
hebben en de week erna hebben we nog een lang Hemelvaartweekend is: do-vr-za-zo).
Laten we samen hopen dat we deze ‘versoepelingen’ niet terug hoeven te draaien!
Incasso vrijwillige ouderbijdrage
De 2e termijn (€17.50 per kind) van de vrijwillige ouderbijdrage wordt binnenkort geïncasseerd.
Ouders die (nog) geen machtiging hebben ingeleverd kunnen het bedrag van €35.00 per kind
overmaken op bankrekening:
IBAN: NL09INGB0004 652948
t.n.v. Ouderraad BS De Arcade
Vermeld bij betaling s.v.p. de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.
Met vriendelijke groet,
Mariska van de Wetering
Penningmeester van de OR
Medezeggenschapsraad (MR) zoekt leden!
De Medezeggenschapsraad (MR) van De Arcade bestaat uit vier ouders en vier
personeelsleden. De MR praat met het schoolbestuur over de begroting en de beleidsplannen van
de school. MR-leden zijn dus op de hoogte van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en
weten hoe de school ervoor staat.
Als er plannen zijn om de onderwijskundige doelstellingen van de school te wijzigen, heeft
de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR
kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het
vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op
school te laten helpen moet de MR instemmen.
Voor het volgende schooljaar zoeken we een ouder die de MR wil versterken. Vindt u het leuk om
mee te denken met de school? En bent u ongeveer zes avonden per jaar beschikbaar? Dan is de
MR misschien iets voor u. Heeft u eerst nog vragen of wilt u in contact komen met de huidige MRleden? Stuur dan een mailtje naar mr@obsdearcade.nl.
Conciërges
Hoe is het met onze conciërges? Charles is aan het herstellen van een hernia-operatie, wij wensen
hem veel beterschap en alle succes met het revalideren. John, die hem verving maar er zelf ook
een tijdje uit was is de afgelopen weken weer op halve kracht terug en komt na de mei-vakantie
weer volledig terug op school! Da’s goed nieuws!
Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van Angela (die John weer verving) en dat hebben we
vanmorgen gedaan als team met bloemen en een cadeaubon. Angela gaat na de vakantie bij de
Stevenshof aan het werk als conciërge. Wij danken haar voor haar goede zorgen en wensen haar
veel geluk op haar nieuwe werkstek.
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Bericht van Proo-Leiden: Reizen naar het buitenland
We willen u er op attenderen dat reizen naar het buitenland wordt afgeraden door de overheid. Als
bestuur willen we u verzoeken hier gehoor aan te geven. Gaat u toch op reis naar een risicogebied,
dan moeten uw kinderen bij thuiskomst tien dagen in quarantaine of vijf dagen, als ze na vijf dagen
bij de GGD een test hebben gedaan met ‘n negatieve uitslag. Zoals u zult begrijpen willen we
hiermee het aantal besmettingen op onze scholen beperken en de continuïteit van het onderwijs
aan uw kinderen zoveel mogelijk waarborgen.
In deze quarantaine-periode zullen we géén thuisonderwijs verzorgen. Ook in onze schoolteams is
er sprake (geweest) van uitval door Corona. De druk op de leerkrachten en de teams is mede
daardoor al erg groot en we kunnen en willen ze om die reden niet extra belasten.
Corona: Voor de komende periode ná de mei-vakantie geldt nog steeds:
Als uw kind klachten heeft, passend bij corona, moet uw kind thuis blijven. Uw kind blijft óók thuis
als u of een ander gezinslid naast milde corona-klachten ook koorts heeft (vanaf 38 graden) of last
heeft van benauwdheid. Het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt, omdat anders een hele
groep kinderen incl. leerkracht thuis komt te zitten en dat willen we koste wat kost proberen te
voorkomen.
Mocht uw kind toch op school zijn en de leerkracht constateert dat uw kind niet op school hoort te
zijn, omdat uw kind bijvoorbeeld een loopneus heeft of snotverkouden is dan wordt u gebeld en
dient u uw kind meteen op te (laten) halen en thuis te laten totdat uw kind minstens 24 uur volledig
klachtenvrij is. https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen (4 t/m 12 jarigen).

Morgen dus nog even het laatste (vrij)dagje thuis-werk/ online-onderwijs en dan…….VAKANTIE!!
Wij wensen u, dichtbij of ver(der) weg, TWEE heerlijke weken!
Tot maandag 10 mei!

Hartelijke groet,
Mede namens het team,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS De Arcade

