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Beste ouders,
Hierbij onze Jaarplanning 2021-2022, inclusief kindvrije dagen
Kindvrije dag in september
dag nog niet bekend, hierover berichten we u zo spoedig mogelijk
(het betreft hier een studiedag voor meerdere Proo-scholen)
Leidens ontzet

maandag 4 oktober 2021

Herfstvakantie
Kindvrije dag na herfstvakantie

16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
maandag 25 oktober

Kindvrije dag voor kerstvakantie
Kerstvakantie

vrijdag 24 december
25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Kindvrije week na voorjaarsvakantie

26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
7 maart 2022 t/m 13 maart

Kindvrije dag Goede Vrijdag
2de Paasdag

vrijdag 15 april 2022
maandag 18 april 2022

Meivakantie
Kindvrije dag na meivakantie

23 april 2022 t/m 8 mei 2022
maandag 9 mei 2022

Hemelvaart
Kindvrije dag na Hemelvaart

donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei

2e Pinksterdag
Kindvrije dag na Pinksteren

maandag 6 juni 2022
dinsdag 7 juni 2022

Kindvrije dagen voor de zomer
Zomervakantie

donderdag en vrijdag 7 en 8 juli 2022
9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Nieuws van de MR
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.
Voor het volgende schooljaar zoeken we een ouder die de MR wil versterken. Inmiddels heeft zich
een enthousiaste kanidaat gemeld. Maar vindt u het oojk leuk om mee te denken met de school? En
bent u ongeveer zes avonden per jaar beschikbaar? Dan kunt u zich kenbaar maken tot 1 juni 2021.
Stuur dan een mailtje naar mr@obsdearcade.nl.
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(S)Cool on wheels voor groep 6
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om
een handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap hebt heel
erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan met elkaar de
uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het zien van indrukwekkende
voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om met een beperking te leven. Het was een
indrukwekkende, gezellige en uitdagende ochtend!

Controle hoofdluis
Wilt u eraan denken om te controleren op hoofdluis bij uw kind? Helaas kunnen ouders nog steeds
niet de school in en daarom willen wij u vragen om zelf 1 keer per week de haren van uw kind goed
te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag
in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u
terugvinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw
kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook
door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Afmelden
Mocht u uw kind af willen melden in verband met ziekte, een afspraak bij de tandarts/dokter of
omdat uw kind iets verlaat is, dan willen wij u vragen om dit via 'afwezigheid melden' te doen in
Schoudercom. U kunt dat zelfs via onze website doen! Op de homepage is daarvoor een speciale
knop ingesteld: 'ziek melden'. Via een link komt u dan in Schoudercom.
In de praktijk merken we dat veel ouders aan één specifieke leerkracht een mail sturen om zo'n
melding te maken. Aangezien we veelal met meerdere leerkrachten voor één groep staan, wordt uw
melding vaak niet door de juiste leerkracht ontvangen. Wanneer u gebruik maakt van 'afwezigheid
melden', krijgen alle leerkrachten van de groep in één keer uw bericht gemaild en is iedereen gelijk
op de hoogte.

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

