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Beste ouders, 

 

De eerste echte nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. In de vorige mail hadden we al goed nieuws:  

1. Een feestelijke opening van het schooljaar op 22 augustus 

2. Alle groepen voorzien van juffen én meesters (9, om precies te zijn…)  

3. En het nieuws dat we er klaar voor waren en er zin in hadden. 

Nu zijn we 2 weken verder en kunnen we u het volgende laten weten: Sinds deze week is er een collega, die 

de directie komt versterken. Juf Esther uit groep 6 zal regelmatig op woensdagen (eens per 3 weken) en 

wekelijks op vrijdagochtenden aanwezig zijn en zal zich dan mede bezig gaan houden met directie-taken.  

Dit houdt in dat interim-directeur Richard Joosse, die voor de zomer en nu ook na de zomer nog 1 maand 

aanwezig is ter ondersteuning van mij als directeur, weer zal gaan vertrekken eind september, om zich op 

andere scholen dienstbaar te gaan maken.  

Daarnaast hebben we als schoolteam ook gekeken naar mogelijkheden om de groepen binnen de school en 

het onderwijsaanbod aan deze groepen beter te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Zo zal juf Jenny 

zich, naast haar werk als leerkracht van groep 1-2, wekelijks gaan richten op het onderwijsaanbod in de 

groepen van de onderbouw, de groepen 1-2-3. Juf Amanda zal zich, naast haar werk in groep 5, richten op de 

groepen 8-7-6-5-4. Zij worden beiden bouwcoördinator. 

Wij wensen Amanda, Jenny en Esther veel succes én plezier! 

 

 

NIEUW!! 

Sinds dit schooljaar hebben we een eigen Instagram en Facebook pagina! 

Op deze pagina zullen we regelmatig foto’s plaatsen van activiteiten binnen onze school. Op de foto’s zijn 

nog geen kinderen te zien. U kunt bij de leerkracht tijdens het kennismakingsgesprek aangeven als uw kind 

wel op een foto te zien mag zijn. Ook kunt u op SchouderCom aangeven bij de Centrale vragenlijsten of u 

toestemming geeft voor het plaatsen van beeldmateriaal. Wij zullen geen foto van uw kind plaatsen zonder 

toestemming te vragen, tenzij u anders heeft aangegeven. 

Vind u het leuk om ons te volgen? Voeg ons gerust toe!  

Er zijn zelfs al een aantal ouders die ons hebben gevonden hebben we gezien       

 

obs_de_arcade          Obs De Arcade (streep eronder is 

(lage streepjes)                                                                                                  met hoofdletter) 

 

Let op! Zowel onze Instagram als Facebook pagina hebben dezelfde profielfoto. Daaraan kunt u de juiste 

pagina herkennen. Zie profielfoto hiernaast → 

 

 

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


Hoe was het ook alweer? Kinderen brengen en ophalen. 

Zoals u wellicht (nog) weet van vorig jaar is bij ons op school de maatregel ‘geen ouders in de school bij 

brengen en ophalen’ een standaard regel geworden. In eerste instantie was het een noodmaatregel 

(corona…) en deze regel is bij zowel kinderen, ouders als personeel goed 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 dit schooljaar weer 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 bijna een jaar doen. Buiten 

afscheid nemen, de kinderen lopen zelfstandig naar hun eigen lokaal. 

    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. Dat kan dus in de volgende weken: 

1. Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober  

2. Van maandag 19 december tot en met vrijdag 23 december 

 

Nb: bij de 2 kleutergroepen komt er nog een extra kijk-week aan het eind van het thema Sinterklaas. Van maandag 5 tot 

en met vrijdag 9 december. Tijdens de 2 kijkweken 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. 

     

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Zoals ook in onze schoolgids en op de website staat vermeld is het de uitdrukkelijke wens van de school dat 

alle leerlingen tussen de middag overblijven. Hierdoor zijn de leerlingen een aaneengesloten periode op 

school. Dit geeft rust, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Professionele overblijfkrachten van Partou 

begeleiden het overblijven. Daarom zijn er kosten verbonden aan het overblijven. 

Ondanks diverse stijgende kosten is het gelukt om het termijnbedrag van de TSO voor het schooljaar 2022-

2023 gelijk te houden aan voorgaand schooljaar. 

 

Het termijnbedrag van € 52,- wordt drie keer per jaar geïncasseerd. Dit doen wij zoveel mogelijk per 

automatisch incasso. Indien u niet per automatisch incasso wenst te betalen komt er per betaling  

€ 5,- aan administratiekosten bij.  

Wilt u vanaf september de TSO automatisch laten afschrijven? 

Vul dan het bijgaande formulier in en mail dit uiterlijk 15 september aan administratie@obsdearcade.nl  

Heeft u reeds eerder een automatisch incasso aan ons doorgegeven dan blijft dit ook dit jaar doorlopen. U 

hoeft het formulier dus niet opnieuw op te sturen. 

Heeft u vragen over het formulier of heeft u hulp nodig bij het invullen? Wacht dan niet te lang en loop op 

dinsdag of donderdag gerust even binnen bij de administratie. 

 

Hartelijke groet, 

Eliëtte / Administratie 

 

en, mede namens het team, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 


