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Beste ouders, 

 
Kinderen brengen en ophalen: Hoe gaan we het doen vanaf dinsdag 26 oktober tot Kerst? 

De afgelopen periode hadden we de (noodzakelijke) maatregel: Geen ouders in de school bij 

brengen en ophalen. Die maatregel is bij nader inzien helemaal niet zo verkeerd gevallen, want we 

merken dat kinderen het eigenlijk over het algemeen best prettig vinden, zelfstandig de school in 

en uit, maar ook veel ouders vinden het op deze manier goed lopen en zo is het ook met de 

leerkrachten binnen de school. Er is veel rust, de lessen kunnen snel beginnen en …de kinderen 

varen er over het algemeen wel bij. 

Maar: Tóch missen we het contact met u als ouders en u als ouder mist dat contact wellicht ook 

een beetje en u krijgt mogelijk niet altijd goed mee wat er in de groep van uw kind gebeurt. 

Daarom gaan we u als ouders óók de gelegenheid geven om een aantal keren per schooljaar in de 

klassen te komen kijken, voor óf na schooltijd, wat u uitkomt. 

 

→Het brengen naar school blijft voor alle groepen hetzelfde zoals we het nu al maanden doen. 

    Nb: Ouders van kinderen die net 4 jaar zijn geworden en gaan starten op De Arcade kunnen de  

     eerste week mee de school in via het plein om samen de spullen even binnen te brengen, daarna  

     gaan de kinderen nog even buiten spelen.  

 

→In de laatste schoolweek vóór iedere vakantie kunt u als ouder voor schooltijd (8.30 u tot 8.45 u)    

    of ná schooltijd (15.00 u tot 15.15 u en op woensdag van 12.30 u tot 12.45 u) naar het lokaal van  

    uw kind om daar even een kijkje te nemen waar er zoal in de afgelopen weken in de groep aan is  

    gewerkt.    
    Nb: bij de 2 kleutergroepen komt er nog een extra kijk-week aan het eind van het thema Sinterklaas. Tijdens de 2 kijk-  

    weken in december starten de kinderen in de kring, dus niet buiten op het schoolplein. U kunt in die 2 december kijk-  

    weken samen met uw kind de school inlopen en naar de klas komen. 

   

Onze verwachting is, dat de rust binnen school/de klas zeker nog aanwezig zal zijn, aangezien u als 

ouder niet allemaal op hetzelfde moment de school bezoekt maar de mogelijkheid heeft zelf een 

geschikt moment in de laatste week voor een vakantie te vinden, vóór of ná schooltijd, om even 

binnen te lopen. 

Rond de Kerstvakantie kijken we hoe het bovenstaande bevalt en hoe we het gaan organiseren 

voor 2022. Wordt dus vervolgd! 

 

Kijkt u nu vooral verder naar de volgende 2 pagina’s, vol met foto’s van het voorleesspektakel, 

dat gisterenochtend in onze hal plaats vond! Het was weer erg fraai…… 

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 

 

 
 



 
 

 

Wij wensen iedereen alvast een heerlijke herfstvakantie plus vrije dag op maandag 25 oktober 

(studiedag team). We zien u graag weer op dinsdag 26 oktober! 

 
Hartelijke groet, 

Team OBS De Arcade 


