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Beste ouders, 

 
 
Kerst op de Arcade! 
Sinterklaas heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de Kerst en dit is in school ook al goed te zien. Met 
dank aan enkele ouders, die hier flink hun best op hebben gedaan!  
 
De Kerstviering zal ook dit jaar anders zijn dan voorheen omdat wij rekening moeten houden met 
een aantal coronamaatregelen. 
  
In plaats van een jaarlijkse groep doorbrekende knutselactiviteit, zal er donderdagmiddag 16 
december in iedere klas een bioscoopmiddag zijn. Het lijkt ons leuk als de kinderen die dag 
allemaal een kersttrui o.i.d. aantrekken. Ook mogen de kinderen een warm dekentje meenemen om 
lekker knus naar de film te kijken. Bij een film hoort ook iets lekkers, daar zorgen wij voor. 
  
Ook nieuw dit jaar hebben we een verrukkelijk kerstontbijt. 
Op dinsdagochtend 21 december* zal dit plaatsvinden. Op dezelfde manier van het kerstdiner, 
waarbij iedereen iets lekkers meeneemt, maar omdat het nu in de ochtend om een ontbijt gaat met 
iets andersoortige hapjes. 
Via Schoudercom zullen de leerkrachten een intekenlijst versturen waar u kunt aangeven wat uw 
zoon of dochter mee zal nemen. 
Het is niet nodig om voor de hele klas iets te maken, dan is er veel te veel. 
Wilt u ervoor zorgen dat de hapjes zo verpakt zijn dat de kinderen dit zelf mee naar binnen kunnen 
nemen? 
En ook al is het geen avond, natuurlijk kan er flink uitgepakt worden met de outfits! Haal die glitters 
maar alvast uit de kast…. 
 
Groetjes van de Kerstcommissie. 
 
*mochten we komende week dinsdag 14 december van de overheid het nieuws krijgen dat de scholen tóch al de week 
voor Kerst  moeten sluiten dan zal het kerstontbijt voor de kinderen van OBS De Arcade volgende week donderdag 16 
december plaatsvinden! Dan kunt er al enigzins rekening mee houden, mocht dit het geval gaan worden. 
 
Alle schoolbesturen van Leiden/Leiderdorp één gezamenlijke brief 
U treft als extra bijlage vandaag een brief aan van de besturen van de Leidse en Leiderdorpse 
scholen, gericht aan de ouders van alle kinderen op Leidse/Leiderdorpse basisscholen over het 
lerarentekort en wat dit voor de scholen betekent.  
 
 
 
 

http://www.obsdearcade.nl/


 
Nieuws uit de MR  
In oktober en november is de medezeggenschapsraad twee keer bij elkaar geweest. Tijdens deze 
vergaderingen is de MR akkoord gegaan het jaarverslag 20-21 en het jaarplan 21-22.  
 
In het jaarplan 21-22 zijn veel activiteiten terug te vinden die door corona zijn doorgeschoven uit 20-
21. De MR heeft hier begrip voor.  
  
Ook is de MR akkoord gegaan met de schoolgids 21-22. Wel heeft de MR geadviseerd om de 
schoolgids volgend jaar goed te (laten) redigeren, om de leesbaarheid te vergroten.  
 
Het vierjarenplan 21-25 is besproken. Daarin ligt een deel van de focus op het verduidelijken van 
het profiel van de school, om de terugloop van het leerlingenaantal te stoppen. Hierover is 
inhoudelijk van gedachten gewisseld. De ideeën die naar voren zijn gekomen over een eventuele 
nieuwe / verdiepende koers zijn in de MR positief ontvangen. Er wordt de komende tijd een kort 
lijntje gehouden met de directie om hier verder over mee te denken.  
 
Hoofdluizenzakken 
Kinderen op OBS De Arcade krijgen (voortaan) als ze 4-jaar worden bij de start op school een 
luizenzak. Mocht de luizenzak kapot / kwijt zijn in de loop van het jaar / de jaren en u wilt dat uw 
kind er gebruik van blijft maken dan kan er een nieuwe luizenzak aangeschaft worden voor 3 euro. 
U kunt via schoudercom bij de leerkracht aangeven als u een nieuwe luizenzak wilt voor uw zoon of 
dochter. De leerkracht zorgt dan voor een nieuwe luizenzak en u betaalt daar dan 3 euro voor aan 
de leerkracht. 
 
Kleuters die nu nog géén luizenzak hebben, krijgen deze van school. Op deze manier kunnen alle 
kleuters hun spullen allemaal bij elkaar houden in een mooie zak.  
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Geert-Jan Wijgergangs  
Directeur OBS De Arcade 


