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Beste ouders,
De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.
Dat er nog maar vele mogen volgen met mooie, positieve berichten.
Het eerste positieve bericht gaat over de Kennismakingsgesprekken
De gesprekken vinden binnenkort namelijk plaats… op school!
U bent bij deze gesprekken als ouder(s) samen met uw kind aanwezig op school.
Het is wél de bedoeling dat ouders in de gangen en tijdens het wachten een mondkapje dragen (dit is
verplicht). Voor iedere klas zijn vaste wachtplekken waar u, samen met uw kind, kunt zitten en wachten.
De gesprekken worden verspreid over 2 weken ter voorkoming van drukte in de gangen. In het lokaal van
uw kind is een plek gecreëerd waar op 1.5 meter afstand een gesprek gevoerd kan worden. We schudden
geen handen.
Ieder kind krijgt komende week van de leerkracht een format mee naar huis die u als ouders thuis samen
met uw kind invult en vervolgens meeneemt naar het gesprek. Op het format mag getekend en/of
geschreven worden.
Maandag 13 september ontvangt u van de leerkracht via SchOuderCom de uitnodiging voor het
kennismakingsgesprek. U kunt dan aangeven welke dag/tijd uw voorkeur heeft.
AVG
In het verleden heeft u als ouder in SchOuderCom wellicht al wel of geen toestemming gegeven voor het
maken van foto's en voor welke doeleinden deze gebruikt mogen worden.
Mocht u dat nog niet hebben gedaan óf u wilt uw vorige antwoord wijzigen dan willen wij u vragen deze
toestemmingsvragen te beantwoorden.
Ter info: Wanneer u de lijst niet ingevuld heeft wordt dat beschouwd als ‘geen toestemming’ en zullen er
sowieso geen foto's van uw kind / kinderen gemaakt worden.
Het invullen / wijzigen van de toestemmingsvragen doet u in SchOuderCom.
Via de App:
Kies voor meer --> toestemmingsvragen
Via de computer: Kies voor mijn gegevens --> toestemmingsvragen
Dank u voor de moeite. Juf Saskia Merbis, ICT-er
-----------------------------Buurtnieuws

Huis van de Buurt Matilo krijgt haar eigen horecapunt: De Romein. Op 11 september zal de
feestelijke opening plaatsvinden met activiteiten voor jong en oud. De organisatie nodigt u van harte
uit om op zaterdag 11 september vanaf 10 uur in Huis van de Buurt Matilo de opening mee te vieren!
Nog meer ‘buurt’nieuws: De Leiden Marathon

Beste ouders van de Arcade,
Op zondag 10 oktober vindt de Leiden Marathon plaats. Op die dag zal de 10km wedstrijd voor het
allereerst door de wijken Roomburg en Meerburg lopen, onder meer door de Octavialaan langs d e
Arcade, de Agrippinastraat en door park Matilo!
Ik, Tom Leest, ouder van een dochter op de Arcade, ben als coördinator via deze nieuwsbrief nog op
zoek naar mensen die op zondagmiddag 10 oktober als vrijwilliger langs het parcours door onze
wijken willen staan.
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Concreet zoek ik nog enkele verkeersregelaars en parcours-assistenten om de lopers veilig door
onze wijken te geleiden en waar nodig het verkeer tegen te houden. Qua tijdsbesteding gaat het
waarschijnlijk om een korte briefing en (maximaal) een uur langs het parcours. Verkeersregelaars
worden officieel benoemd voor een jaar en moeten daarvoor een korte online cursus volgen.
Wat krijg je ervoor terug? Naast een leuke middag, ontvang je als Leiden Marathon vrijwilliger ook
een lunchpakket, t-shirt en windjack, een gezamenlijk etentje met alle vrijwilligers die avond ergens in
de stad (als je dat wilt natuurlijk) en een uitnodiging voor een BBQ.
Stuur me een e-mail of whatsapp als je graag mee wilt helpen!
Sportieve groet,
Tom Leest,
tom_leest@hotmail.com
0652320088
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Hartelijke groet,
Mede namens het team,
Geert-Jan Wijgergangs
Directeur OBS De Arcade

