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Beste ouders, 

  

ZOMERFEEST!! 
  
Op vrijdag 1 juli vindt van 17.00 - 19.00 uur op het schoolplein het Arcade Zomerfeest plaats. Dit feest is voor 
alle kinderen en ouders van de Arcade. Ook broertjes/ zusjes mogen gezellig mee. Geef dit wel even per e-
mail aan bij juf Esther Gobetz (e.gobetz@obsdearcade.nl) in verband met kaarten die zullen worden 
uitgegeven.  
  
Het gaat een leuk feest worden. We hebben er dan ook heel veel zin in! Er zijn veel leuke dingen gepland op 
het schoolplein! Voor drinken en eten voor de kinderen wordt gezorgd. Voor ouders die iets willen eten of 
een alcoholische versnapering willen, vragen wij een bijdrage van 1 euro per consumptie. Daarom willen we 
jullie vragen om kleingeld mee te nemen (het liefst losse euro’s) als je iets wil kopen. We kunnen niet alles 
wisselen en pinnen kan uiteraard ook niet.  
  
Om dit feest goed te laten verlopen hebben we nog wel jullie hulp nodig! Ben je op vrijdag 1 juli (17.00 - 
19.00 uur) beschikbaar om te helpen? Geef je dan vóór maandag 27 juni op bij de OR leden. Het gaat hierbij 
om een half uurtje hulp per ouder, afhankelijk van hoeveel ouders zich aanmelden. Het e-mailadres van de 
OR vind je in SchouderCom. We horen graag van jullie!  
  
Kom vrijdag 1 juli in je meest zomerse outfit! Samen maken we er een mooi feest van!! 
  
Zonnige groetjes van de zomerfeestcommissie 
 

                                       

http://www.obsdearcade.nl/
mailto:e.gobetz@obsdearcade.nl


 
2022-2023 
In het vorige overzicht (nieuwsbrief 22) stonden 2 foutjes, excuus daarvoor: 
Goede Vrijdag en 2de Paasdag is van 7 april t/m 10 april (er stond 9 april i.p.v.7). 
Meivakantie is van 22 april t/m zondag 7 mei (er stond t/m 9 mei i.p.v. 7). 

Hieronder vindt u de juiste versie. 

 

Vakanties en KindVrijeDagen (KVD) 2022-2023     (KVD=studie/werkdag voor team/kinderen vrij) 
KVD     08-09-2022    
Leidens Ontzet    03-10-2022   
Herfstvakantie + KVD   22-10-2022 t/m 31-10-2022  (1 week + ma 31-10) 
KDV + Kerstvakantie + KDV  23-12-2022 t/m 09-01-2023  (vr 23-12 + 2 weken + ma 9-1) 
Voorjaarsvakantie + KVD  25-02-2023 t/m 06-03-2023  (1 week + ma 6-3) 
Goede Vrijdag + 2de Paasdag   07-04-2023 t/m 10-04-2023  (vr + ma) 
Meivakantie (incl. Koningsdag)   22-04-2023 t/m 07-05-2023  (2 weken) 
KDV + Hemelvaart + Vrijdag   17-05-2023 t/m 19-05-2023 (wo + do + vr) 
2e Pinksterdag + 2 x KVD  29-05-2023 t/m 31-05-2023 (ma + di + wo) 
2 x KVD + Zomervakantie   06-07-2023 t/m 20-08-2023  (do 6-7/vr 7-7 vr + 6 weken) 
 
Ouderbijdrage 
De Ouderraad organiseert elk jaar allerlei feesten op De Arcade, waaronder de hutspotmaaltijd tijdens 
Leidens Ontzet, het Sinterklaasfeest, de Paaslunch en binnenkort wordt er een spetterend Zomerfeest 
georganiseerd.  
Om al deze leuke feesten te kunnen organiseren, is er geld nodig. Daarvoor vragen wij per kind een 
vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is deze gesteld op 35 euro. Heeft u de vrijwillige 
ouderbijdrage voor dit jaar nog niet betaald? Maak het dan alsnog over naar rekeningnummer 
NL09INGB0004652948 t.n.v. OR De Arcade te Leiden. Vermeld hierbij de naam van uw kind en de klas.  
Of geef alvast een machtiging af voor volgend jaar, dan wordt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage in 
2 termijnen geïncasseerd. Zie de bijgevoegde brief.  
Alvast bedankt namens de Ouderraad.  
  

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Team van OBS De Arcade 
 
Geert-Jan Wijgergangs, 
Directeur 
 

 
 


