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Beste ouders, 

 

We beginnen met heel feestelijk nieuws: Juf Marrit is op 18 april bevallen van een baby, genaamd 

Jurre en alles is goed gegaan, liet ze ons weten! Van harte gefeliciteerd, Marrit! 

      ---------- 

Verderop leest u, dat we ons plan, dat we in oktober 2021 kenbaar maakten, nu wél kunnen gaan 

uitvoeren: Ouders weer in school, zij het ‘met mate’. En aangezien u als ouders al zolang niet echt 

de school bent binnengestapt is het denkbaar dat u nog geen kennis heeft kunnen maken met 

Peter, onze conciërge. Hij stelt zich daarom aan alle ouders voor. 

 

Peter, onze conciërge 

Hoi, ik wil mij graag even aan jullie voorstellen! 
Mijn naam is Peter de Romijn, ik ben geboren op 10 februari 1959 te Leiden. Uit een eerdere relatie 
heb ik twee kinderen, een jongen en een meisje. 
Op dit moment ben ik gelukkig getrouwd met Bianca waar ik twee bonuszonen mee heb en vier 
kleinkinderen (allen jongens!). Zelf heb ik dus twee kinderen, een jongen en een meisje én een 
kleinkind (ook een jongen). 
 
Sinds 1 november 2021 ben ik als conciërge werkzaam op OBS de Arcade waar ik het geweldig naar 
mijn zin heb. Ik werk in een leuk team en het voelt als een warm bad waar ik in terecht ben 
gekomen. Mijn hobby's zijn fietsen, fitness en zwemmen in koud water. 
 
Hartelijke groet, 
Peter 
 

                                                        

http://www.obsdearcade.nl/


Kinderen brengen en ophalen: Hoe gaan we het doen vanaf de meivakantie? 

De afgelopen tijd hadden we de (noodzakelijke) maatregel: Geen ouders in de school bij brengen en 

ophalen. Die maatregel is eigenlijk 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 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.  

 

Dit bericht hebben we al eens eerder gestuurd (14-10-2021) maar toen ging ons plan door een 

nieuwe corona-golf helaas niet door. Maar nu wél. 

 

→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 kijk-weken   

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

 

Maar: de laatste schoolweek voor de volgende vakantie is….vlak voor de zomer. En dat duurt echt 

nog te lang. Daarom prikken we hier een EXTRA KIJKWEEK: De week van 30 mei.  

In die week kunt u dus 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.    

 

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. 

 

Veel plezier, binnenkort, in de klas van uw kind! 

 
 
 

 

 

 



TSO 

25 april a.s. vindt de incasso van de Tussenschoolse Opvang weer plaats. 
Ouders die geen machtiging hebben afgegeven, zullen per email een factuur ontvangen met een 
extra toeslag voor de administratieve kosten van € 5,-. Ik verzoek u vriendelijk deze factuur binnen 
drie weken te voldoen. In de afgelopen periode is het helaas voorgekomen dat facturen na twee 
maanden nog niet waren voldaan (aangezien wij maandelijks een flink bedrag aan 
Smallsteps/Partou moeten betalen, is dat voor ons heel vervelend).  
Wilt u voor het vervolg (betalingen vanaf sept) een machtiging afgeven? Graag! 
U kunt uw verzoek daartoe sturen aan administratie@obsdearcade.nl. 
Dit scheelt u per keer € 5,- aan administratiekosten en zo voorkomt u extra kosten door een te 

late betaling. 🙂 
Alvast bedankt voor uw snelle overmaking! 
Eliëtte Yilmaz-Bos - Administratie 
 

Invalproblematiek 

Wij zijn hier op school druk bezig geweest om alles ook voor de periode van 10 mei tot en met de 

eerste week van juli zo goed mogelijk te regelen voor alle groepen, zodat alle groepen blijvend naar 

school kunnen en er overal personeel aanwezig is. 

Afgelopen dinsdag hebben we de ouders van een 4-tal groepen geïnformeerd wat de uitdaging was 

en hoe we het op gaan lossen.  

Dat betrof de groepen ½ Vlinders, groep 3, groep 5 Zebra’s en groep 8 Orka’s. 

Vooralsnog hebben we het plaatje tot de zomer in kunnen vullen.  

Goed nieuws dus! 

 
 
(alvast) Fijne Meivakantie!  
 
De school begint weer op DINSDAG 10 MEI. 
 
Hartelijke groet, 
Team OBS De Arcade 


