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Beste ouders,

Afscheid van juffen en meester
We gaan afscheid nemen van meester Omar. Hij zal na de zomervakantie fulltime gaan werken op
de Lorentzschool in de kleutergroepen. Wij wensen Omar daar heel veel plezier en geluk.
Aanstaande donderdag en vrijdag zijn Omars’ laatste werkdagen hier bij de Vlinders en de
Dolfijnen.
Ook juf Ninja neemt afscheid. Zij zou eigenlijk ‘alleen maar’ meester Michiel vervangen, vorig jaar.
Dat hebben we weten te verlengen tot de meivakantie en nu tot de zomer. Juf Ninja wensen wij ook
veel plezier en geluk en….een hele goed bevalling, want de juf verwacht in september haar vierde
kind. Juf Ninja is deze en komende week nog in de middenbouwgroepen 5.
We nemen ook afscheid van juf Ans, die vorig jaar haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
en dit jaar als vervanger van 2 langdurig zieke leerkrachten (juf Marianne en juf Sylvia) heeft
gewerkt. Juf Ans gaat nu echt stoppen en ze gaat genieten van haar vrije tijd! Weg met die wekker.
Ze is er klaar voor!
En als laatste nemen we afscheid van Juf Bernadette. Zij gaat juist iets eerder met pensioen, zoals
al eerder vermeld: Op verzoek van en in goed overleg met school.
En juf Bernadette heeft er ook zin in! Haar motor staat al klaar….
Al deze leerkrachten danken wij voor wat ze voor de school hebben betekend.
We wensen ze het allerbeste!
Morgen nemen we om 9 uur met álle kinderen afscheid van de juffen die hier het langst gewerkt
hebben: Ans en Bernadette. Daarna is het ook nog feest in de betreffende groepen.
De overige ‘afscheidsfeestjes’ worden deze of komende week nog in de groep(en) gevierd.
Het team neemt op vrijdag 16 juli, als alle kinderen al met vakantie zijn, afscheid van Ans,
Bernadette, Ninja en Omar.
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Nieuwe Schoolvlag
Op ons zomerfeest begonnen we met het hijsen van onze nieuwe, mede door de kinderen
ontworpen schoolvlag! OBS De Arcade - Kindgericht Onderwijs, in 5 vrolijke kleuren en met
kinderen-in-beweging!
Jaarplanning 2021-2022
We zouden u nog laten weten welke vrije dagen erbij zouden komen, het komende schooljaar.
Dat zijn woensdag 15-9-2021 en donderdag 24-3-2022.
Hierbij onze Jaarplanning 2021-2022, inclusief kindvrije dagen:
Kindvrije dag in september

woensdag 15 september 2021

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

donderdag 24 maart 2022

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

Een te gekke zomervakantie met Technolab! Jij komt toch ook?
Heb je het al gehoord? Net als vorig jaar organiseert Technolab deze zomervakantie
weer Vakantielab!
Je kan meedoen aan een van de projectweken. Dan ben je van dinsdag tot en met vrijdag elke
ochtend bij Technolab en kruip je in de huid van een programmeur, een uitvinder of een bioloog.
In zo’n week kan je aan de slag met al onze programmeerbare apparaten. Maak jij je eigen
bestuurbare auto of ander voertuig? Of ontdek wat erbij komt kijken als je je eigen uitvinding realiteit
wilt maken. Je kan hierbij gebruik maken van al onze gereedschappen van kolomboormachines tot 3 D printers. Ga je liever op survival in de stad of wil je meehelpen met het vergroenen van
Leiden? Alles kan, kies de week of weken die bij jou passen.
En past een projectweek niet in je planning? Dan kan je ook kiezen voor de middagworkshops à la
carte! Welk menu stel jij hiermee samen? Je kan kiezen uit wel achttien verschillende workshops! Zie
je in de zomer! Jij komt toch ook?
Voor meer info over ons Vakantielab en inschrijven check je onze website
www.technolableiden.nl/vakantielab

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

