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Uit het team 

Fijn om te vermelden dat juf Marianne en juf Saskia vd V. inmiddels alweer een tijdje aan het 

opbouwen zijn in hun werkzaamheden op de Arcade. Juf Marion zal na de herfstvakantie haar 

werkzaamheden opbouwen in groep 4. In afwezigheid van de directeur Geert Jan zullen ook na de 

herfstvakantie John en Richard (waarnemend directie) hun werk op de Arcade voortzetten. 

 

Bezoek burgemeester Lenferink aan de Arcade 
Het was afgelopen vrijdag een bijzondere dag voor de leerlingen, de burgemeester was op school! 
Aan de hand van goed voorbereide vragen ging burgemeester Lenferink in gesprek met de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Ze weten nu veel meer over het beroep van burgemeester en 
zijn dagelijkse werk. We zijn vanzelfsprekend benieuwd of één van de leerlingen ooit nog eens 
burgemeester zal worden! Het was fijn dat de burgemeester tijd voor ons vrij maakte.  
 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 
Leeswedstrijd van 12 oktober jongstleden 

Afgelopen woensdag was de voorleeswedstrijd als onderdeel van de kinderboekenweek. Totaal 8 
leerlingen namen deel aan de finale van deze voorleeswedstrijd. Er werd voorgelezen in twee 
delen, de groepen 5 en 6 eerst, daarna de groepen 7 en 8. Voor de jury was de keuze voor een 
winnaar niet gemakkelijk. Alle lezers kozen leuke fragmenten en deden erg hun best. Fabian van 
groep 6b werd door de jury aangewezen als winnaar van de groepen 5 en 6. Ali, groep 7b, werd de 
winnaar van de groepen 7 en 8. Ali zal voor de Arcade deelnemen aan de voorronde van Leiden. 
 
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpenbak zit vol en omdat niet iedereen hieraan denkt, doen wij een oproep. 
We gaan alle spullen uit de bak dinsdagmiddag 18 oktober en begin woensdagochtend 19 oktober 
uitstallen in de aula. Wanneer u uw kind naar school brengt of komt halen kunt u een laatste kijkje 
nemen of er nog iets van u/ uw kind bij zit. Woensdagmiddag ruimen wij alles op en zullen wij de 
overgebleven spullen naar een kringloopwinkel brengen. 
 
Corona: voorbereiding beleid  
In het onderwijs is een overzichtelijke lijn uitgezet rondom Corona. Afhankelijk van de situatie geldt 
een bepaald scenario met meer of minder maatregelen. Scenario’s worden in kleuren aangeduid. 
Momenteel geldt scenario Donkergroep. Zie hieronder. 
 

  
Wij werken aan de hand van een (nieuw) draaiboek van PROO Leiden. Alle scholen maken 
maatregelen concreet, passend bij de situatie van de school. Alle communicatie over nieuwe 
maatregelen verloopt steeds via de directie. Ook de MR zal zich buigen over het corona beleid.  
 
Corona: situatie op school 
Het aantal besmettingen neemt langzaam toe op school. Momenteel geldt scenario Groen. Wel 
zullen we aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 één test per week meegeven. Ons dringende 
verzoek is om bij verkoudheid een zelftest af te nemen. 
 
Heeft uw kind corona?  
Hebt u een test tekort? Een extra test kunt u op dinsdag of donderdag afhalen bij de administratie.  
 
Een besmetting met corona, wat nu? 
Mensen die positief getest zijn op corona gaan in isolatie. Zij mogen uit isolatie als zij na vijf dagen 
24 uur lang geen klachten meer hebben, vanaf het moment dat je positief getest bent. 
 
 
 



Regels voor kinderen met een positieve coronatest 
Uw kind blijft thuis en zo veel mogelijk op de eigen kamer, als dat mogelijk is. Voor jonge kinderen is 
dat niet vol te houden en blijven dan binnen. 
Uw kind mag pas weer naar buiten als het niet meer besmettelijk is.  

• Uw kind is niet meer besmettelijk als het na 5 dagen 24 uur lang volledig klachtenvrij is. 
Dag 0 is de dag waarop de klachten begonnen. 

• Overleg met de huisarts over de besmettelijkheid als uw kind langer dan 5 dagen ziek is.  
• Had uw kind helemaal geen klachten toen het positief werd getest? En kreeg het daarna ook 

geen klachten? Dan is uw kind besmettelijk tot en met 5 dagen na de test. Dag 0 is de dag 
van de test.  

 
Uit: Informatie Coronavirus Rijksoverheid.nl 
 
Nieuws van de Ouderraad (OR)  
De Ouderraad heeft niet stil gezeten en heeft de eerste vergadering al achter de rug.  
De Ouderraad heeft als belangrijkste functie het organiseren van diverse activiteiten die bijdragen 
aan een actief en goed schoolklimaat, zoals sportactiviteiten, culturele evenementen en feesten. 
Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Paaslunch, de 3 oktober maaltijd, 
bijdrage aan het schoolkamp van groep 8, musical en afscheid van groep 8 en het zomerfeest.  
  
Onze eerste vergadering op woensdag 1 september stond in het teken van: 

- evaluatie van het zomerfeest; 
- organiseren van de hutspotmaaltijd; 
- overleg over het Nationale Schoolontbijt;  
- organiseren van het Sinterklaasfeest; 
- korte voorbereiding voor Kerst.  

  
Inmiddels is de hutspotmaaltijd alweer achter de rug en zijn wij druk bezig met de voorbereidingen 
voor het Sinterklaasfeest. 
  
Momenteel zijn er 6 ouders vertegenwoordigd in de OR: 

- Chantal, moeder van Thijs (Pinguins) 
- Mariska, moeder van Lizz (Pinguins) 
- Yvonne, moeder van Casper (Kangoeroes) en Valentijn (Panda’s) 
- Ilona, moeder van Thijmen (Pinguins) en Carlijn (Tijgers) 
- Babette, moeder van Sanne (Olifanten) en Daan (Leeuwen) 
- Sandra, moeder van Hannah (Vlinders) 

 
Er is nog plaats voor 2 ouders, dus mocht je het leuk vinden te helpen bij het organiseren van de 
activiteiten op school, stuur even een berichtje via Schoudercom naar de mailbox van de Ouderraad 
of spreek 1 van ons aan.  
  
Binnenkort is het tijd voor de 1e incasso van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Rond 18 oktober zal de eerste EUR 17,50 per kind worden afgeschreven.  
Kinderen waarvan wij geen machtiging in ons systeem hebben, krijgen een brief mee met het 
verzoek de vrijwillige ouderbijdrage over te maken of een machtiging in te vullen.  
De machtiging geldt PER kind, voor elk kind moet apart een machtigingsformulier worden ingevuld.  
Doordat het aantal kinderen op school terugloopt en doordat alles steeds duurder wordt, zouden wij 
het fijn vinden als voor zo veel mogelijk kinderen de vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. De 
vrijwillige ouderbijdrage is nog steeds gesteld op EUR 35 per kind, maar er mag natuurlijk altijd 
meer worden betaald. Alleen dan kunnen wij zo veel mogelijk leuke activiteiten en feesten voor de 
kinderen blijven organiseren. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage of eventueel een extra bijdrage kan worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL09INGB0004652948 t.n.v. OR de Arcade te Leiden. Vermeld hierbij de naam 
en de klas van uw kind. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


 
 
 
 
Social Media  
Nogmaals een oproep om op SchouderCom aan te geven bij de Centrale vragenlijsten of u toestemming 
geeft voor het plaatsen van beeldmateriaal op Instagram en Facebook. Wij zullen geen foto van uw kind 
plaatsen zonder toestemming. 
Vind u het leuk om ons te volgen? Voeg ons gerust toe!  
De Facebook pagina had nog opstart problemen, de Instagram pagina is al wel 
gevonden door een aantal van u. 
Scan de QR-code en u komt gelijk bij de juiste Facebook-pagina uit.  
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