
 

NIEUWSBRIEF Openbare Basisschool De Arcade 

Octavialaan 61 www.obsdearcade.nl 

2314 BN Leiden info@obsdearcade.nl 

Tel. 071 5228316 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Jaargang 17 Nieuwsbrief 19 
20 mei 2022 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Beste ouders en verzorgers van De Arcade, 
 
Zoals u wellicht allemaal weet, gaan alle kinderen aankomende maandag, 23 mei op schoolreis. 
 
De groepen 1 tot en met 4 gaan naar Avifauna. Vertrek is rond 9.45 uur met de bus vanaf school. 
Deze groepen zijn weer terug rond 16.30 uur (zie ook de mail die daar vanmorgen over is gestuurd). 
De groepen 5 tot en met 8 gaan naar Duinrell. Vertrek is rond 9.15 en deze groepen zijn weer terug 
rond 17.00 uur. 
 
De BSO's zijn op de hoogte (mocht uw kind bij terugkomst om resp. 16.30 uur of 17.00 uur nog naar 
de BSO gaan, wilt u dit zelf ook nog even aan de BSO doorgeven). 
 
Natuurlijk mag u de kinderen uit komen zwaaien in de ochtend. 
We hopen op een droge, zonnige dag, zodat het een prachtig schoolreisje kan worden. 

De schoolreiscommissie 
 
Gymlessen hervat 
Gelukkig gaan we nog verder de positieve richting op met ons onderwijs! Meester Sid kan vanaf 
deze week op de dinsdagen tot aan de zomer vrijgesteld worden van lesgeven aan groep 4, 
waardoor de officiële gymlessen op de dinsdag weer hervat kunnen worden. De groepen 3 t/m 8 
staan ingepland op die dag. Er is nog één uitzondering waarop er geen gym is op dinsdag van 
meester Sid: dinsdag 14 juni. De groepen 8 gaan dan op kamp en diverse leerkrachten en 
onderwijsassistenten zullen mee gaan als begeleider, ook juf Gaby die op de dinsdagen in groep 4 
staat. 
 
OuderRaad (OR)-nieuws: 

1. Avondvierdaagse 
Vanaf 14 t/m 17 juni vindt de Leidse avondvierdaagse weer plaats! Meer info is te vinden op 
www.leidseavondvierdaagse.nl/ 

2. Zomerfeest Arcade 
Dit jaar is er weer een Zomerfeest op de Arcade! Hou vrijdag 1 juli van 1700u tot 1900u alvast vrij in 
de agenda! Er staan al leuke dingen gepland, daarover later meer! 

3. Cameraman/vrouw gezocht! 
Vanuit de OR is het plan gekomen om de musical van beide groepen 8 te laten filmen zodat de 
kinderen en ouders een blijvende herinnering hebben, leuk om later nog eens terug te kijken! 

http://www.obsdearcade.nl/
https://www.leidseavondvierdaagse.nl/


Hiervoor zijn we op zoek naar een cameraman of -vrouw die het leuk vindt om dit te doen en zelf 
beschikt over apparatuur om digitaal op te nemen, zodat de opnames daarna gedeeld kunnen 
worden.  
We maken van beide groepen 1 opname van 1 van de uitvoeringen; deze worden gehouden op 
maandag 4 juli en dinsdag 5 juli, ‘s middags en ‘s avonds.  
Voor meer informatie of om je aan te melden, neem contact op met de OR via een berichtje in 
SchouderCom naar ‘ouderraad’.  

     De Ouderraad van OBS De Arcade 
                                                           ---------------------------------- 
Vakanties 2022-2023  
Leidens Ontzet    03-10-2022 
Herfstvakantie     22-10-2022 t/m 30-10-2022   
Kerstvakantie    24-12-2022 t/m 08-01-2023   
Voorjaarsvakantie    25-02-2023 t/m 05-03-2023   
Goede Vrijdag + 2de Paasdag   09-04-2023 t/m 10-04-2023   
Meivakantie (incl. Koningsdag)   22-04-2023 t/m 07-05-2023   
Hemelvaart + Vrijdag    18-05-2023 t/m 19-05-2023  
2e Pinksterdag     29-05-2023 t/m 29-05-2023  
Do+Vr + Zomervakantie   06-07-2023 t/m 20-08-2023   

(let op: Nog niet compleet. In dit overzicht zijn nog NIET alle kindvrije dagen ingepland, die aan de 
vakanties gekoppeld zullen worden. Deze dagen liggen nog niet vast. Begin juni wel, dan 
communiceren we dit met u. Voor nu heeft u alvast het overzicht van de vakanties/feestdagen voor 
2022-2023) 
 
 
Hartelijke groet, 
Team OBS De Arcade 

 
 
 
     ------------------------------- 
 
WIJKNIEUWS: 
 
 
Van: bestuur@wijkroomburg.nl 
Aan: ouders OBS De Arcade 
Onderwerp:  
  

 
 
TICKETSHOP BUURTCAMPING OPEN - BEZOEK WETHOUDER- PARADIJS IN MATILO  

• Park Matilo wordt van vrijdag 8 t/m zondag 10 juli omgetoverd tot Buurtcamping! U heeft 
er misschien al over gelezen in de plaatselijke media en in onze laatste ROME-krant. Drie 
dagen lang is het park een gezellige camping met veel activiteiten, waar buurtbewoners 
elkaar beter leren kennen. De kaartverkoop voor De Buurtcamping Park Matilo Leiden is 
open! Reserveer nu uw kampeerplek op de site en op de ticketshop. 

https://debuurtcamping.nl/camping/buurtcamping-leiden-park-matilo/
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/de-buurtcamping-park-matilo


• Vrijdagmiddag 20 mei zal wethouder Ashley North een bezoek brengen aan onze wijken. Hij 
maakt een rondgang langs de projecten die via de Wijkenvisie zijn gerealiseerd. Er wordt om 
14.00 uur verzameld bij het Huis van de Buurt Matilo. Loopt u mee? 

 
• zondag 22 mei het Paradijs in Matilo 

 

 
 
 

 


