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Beste ouders,
Nog de laatste berichtjes voor het einde van dit enerverende schooljaar…
Post van Juf Bernadette
Beste allemaal, Leiden, 14 juli 2021
Wellicht een wat rare aanhef, maar ik bedoel dan ook echt iedereen.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd is nu gekomen.
Het is mooi geweest, na 41,5 jaar in het onderwijs hang ik mijn juffen-outfit aan de wilgen en ga ik
met pensioen.
Het is onmogelijk om samen te vatten wat je in zoveel tijd in het onderwijs allemaal meemaakt. Daar
ga ik dus maar niet aan beginnen. Natuurlijk waren er vreselijke baalmomenten. Maar er waren nog
veel meer hele leuke, mooie momenten en dat is het allerbelangrijkste. Lastige ouders, leuke
ouders, moeilijke kinderen, leuke kinderen, lastige vergaderingen en goede vergaderingen. Nieuwe
ontwikkelingen waarvan ik af en toe dacht : “Hé, dat heb ik vaker voorbij zien komen, alleen heette
het toen anders.” Het wakker liggen af en toe, omdat ik dan lag te denken aan hoe ik iets anders /
beter aan had kunnen pakken, of hoe ik het zou gaan doen.
En zo kan ik eindeloos door gaan. Uiteindelijk hebben we een zwaar, emotioneel, ingewikkeld maar
toch geweldig beroep. Het voorrecht om het vertrouwen te krijgen van ouders om hun kind een jaar
te mogen begeleiden is super.
Het samenwerken met ouders en collega’s in de MR, het samenwerken met de ouders van je
groep, met de kinderen, met collega’s en conciërges om de kids verder te kunnen helpen is wat ik
altijd heel mooi en motiverend heb gevonden.
Dank voor de jaren op de Arcade, ik ga nu lekker genieten van mijn vrije tijd.
Het ga jullie allemaal goed, maar eerst een hele prettige vakantie.
Bernadette Hanekamp
Groepen 8 namen afscheid
Met 2 fraaie musicals hebben de beide groepen 8 maandag- en dinsdagavond afscheid genomen
van hun basisschooltijd. Op naar ’n nieuwe stap! Heel veel succes wensen wij jullie allemaal!
De school kreeg van kinderen en ouders nog ’n mooi aandenken: een stoeptegel van iedere groep
met alle namen erop. Deze krijgen beiden een fraaie plek ergens op ons schoolplein.

Links De Orka’s,
rechts groep De
Kangoeroes.
Dank jullie wel!!
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Post van juf Ans: 16 jaar De Arcade.
Januari 2005: Er worden leerkrachten gezocht voor een nieuw op te richten school in
Roomburg. Het lijkt mij een leuke uitdaging en ik besluit te solliciteren.
Maart 2005: Na een sollicitatiegesprek word ik aangenomen.
Mei 2005: Ik mag samen met Anda Ciere (directeur) en Dagmar Saveur (administratief
medewerkster) op het bestuurs-bureau werken aan de voorbereidingen voor De Arcade.
Augustus 2005: De Arcade gaat van start. De schoolwoningen (tijdelijk onderkomen totdat
het hoofdgebouw klaar is) zijn nog niet klaar. We starten in de kantine van wielervereniging
Swift. Met tentoonstellingsschotten worden er 3 ruimtes gecreëerd. Voorin een groep van
11 kleuter. In het midden een groep 3 / 4 van 9 en ik met mijn groep 5 / 6 / 7 op het podium
achter in de kantine met 9 leerlingen. Het werden bijzondere weken.
Oktober 2005: De dag voor de herfstvakantie gaan we in optocht, gewapend met puzzels,
boeken en speelgoed van Swift naar de Octavialaan 55, 57 en 59. Daar maken we kennis
met onze nieuwe school. De rest wordt in de vakantie verhuisd door professionals.
Eind oktober 2005: De wijk groeit en daardoor ook ons leerlingenaantal.
We maken even een sprongetje in de tijd, waarin we flink groeiden en we de bouw van
onze ‘echte’ school van dichtbij konden meemaken.
Juli 2008: Vlak voor de zomervakantie wordt het hoofdgebouw opgeleverd en verhuizen we
naar Octavialaan 61. Na de vakantie beginnen we hier.
Mijn lesgevende taak verandert in een MT-functie. Ook leuk, maar ik ben toch vooral
leerkracht. ‘Doe mijn maar een klas met kinderen.’
En die kans krijg ik 2018 en 2019 als vervanger in groep 5 en groep 6. En later in groep 6
en groep 8.
Dit laatste jaar mocht is 3 dagen in de week ziektevervanging doen in groep 6. Wat een
geweldige afsluiting van 44 jaar onderwijs. Ik heb genoten.
En dan nu met pensioen. Ik moet nog even aan het idee wennen, maar dat gaat vast
lukken.
Ik wil alle kinderen, ouders en teamleden heel hartelijk bedanken voor deze 16 fantastische
jaren.
Het gaat jullie goed.
Lieve groet,
Ans
TSO tarief schooljaar 2021/2022
Zoals u weet hanteren wij een continurooster op school en maken wij gebruik van medewerkers van
Smallsteps voor de tussen schoolse opvang.
Daartoe vindt er driemaal per jaar een incasso plaats, te weten op 25 september, 25 januari en 25
april in het lopende schooljaar. Het tarief voor het afgelopen schooljaar bedroeg € 52,- per termijn,
per kind. Ouders die geen incasso hebben afgegeven krijgen een factuur via de mail. Daarbij wordt
€ 5,- extra in rekening gebracht voor de administratieve belasting.
Voor elk schooljaar wordt er een nieuw contract opgesteld door Smallsteps en het nieuwe tarief
bekend gemaakt. De afgelopen jaren steeg dit tarief jaarlijks met 4%, een stijging waarvan wij
genoodzaakt waren die door te berekenen naar de ouders. Dit jaar stijgt het tarief zelfs met 5,66%.
Na wat rekenwerk en het feit dat we aankomend schooljaar met 1 groep minder gaan draaien,
kunnen we u mededelen dat het tarief voor het nieuwe schooljaar voor de TSO op € 52,- blijft staan.
Helaas merken wij in de praktijk dat de betaling van de facturen niet altijd vlot verloopt. Tot nu toe
zijn we zeer coulant geweest in de opvolging daarvan.

Helaas zijn wij genoodzaakt de volgende regels te handhaven bij het in gebreke blijven van de
betaling:
· U krijgt na 20 dagen een betalingsherinnering met een verhoging van € 5,- voor administratieve
kosten;
· Heeft u na 30 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een 2e herinnering met een opslag van nog
eens € 2,50;
· Na 45 dagen krijgt u een aangetekende brief met een laatste verzoek tot betaling binnen 5 dagen.
De administratieve kosten bedragen nu totaal € 10,-.
· Na 50 dagen dragen wij de vordering over aan incassobureau Van Mastrigt en Partners. De
kosten van het incassobureau worden door de ‘schuldenaar’ betaald.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaand of een incassoformulier willen hebben, dan kunt u
contact opnemen met Angélique van de administratie: administratie@obsdearcade.nl
Vakantie
Het is zover. Vandaag de laatste ochtend.
Het schooljaar zit erop. En wát voor ’n schooljaar….
Het was enerverend, vermoeiend en toch ook bijzonder.
Maar…wat ons betreft mag het volgend schooljaar weer een ‘normaal’ schooljaar worden. Met
gewoon school. Niks geen lockdown meer. Of online les.
We kijken er naar uit.
Althans… over 6 weken.
Nu eerst VAKANTIE.
Wij hopen dat u er met uw kind(eren) ontzettend van mag genieten.
Op maandag 30 augustus beginnen we weer!
Graag tot dan. En voor alle schoolverlaters: Het allerbeste op je nieuwe school!!!

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

