
 

Start schooljaar 
Afgelopen maandag hebben we het nieuwe schooljaar mogen starten. We 
hebben de vlag met het nieuwe schoollogo onthuld. Ook hebben we een bord 
met het nieuwe logo voor op de gevel van de school gekregen.  
 
Inmiddels is het schooljaar bijna een week onderweg. De kinderen beginnen 
alweer aardig te wennen aan het ritme. We kunnen zeggen dat we met elkaar 
goed gestart zijn en hopen er samen een heel mooi en leerzaam schooljaar van te 
maken! 

 

Nieuwsbrief en kalender 
Elke eerste donderdag (met uitzondering van de vakanties, dan is het een week 
later) zullen wij u een nieuwsbrief sturen. Hierin zullen we u op de hoogte 
houden over verschillende onderwerpen. Van wat er geweest is, als ook van wat 
er nog komen gaat. 
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen een informatiekaart met de 
belangrijkste data en informatie van de school meegekregen. In SchoolsUnited en 
op de website bij ‘kalender’ vindt u de meest recente kalender van de school.  
Houd zowel de kalender, als de nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te 
blijven. 

 

SchoolsUnited 
Zou u willen controleren of uw gegevens in 
SchoolsUnited nog juist zijn? Deze gegevens 
worden niet automatisch door de school 
bijgewerkt. U kunt deze gegevens zelf bijwerken. 
Bij vragen loop gerust na schooltijd even bij de 
leerkracht van uw kind(eren) naar binnen. 
 

Vervanging bij ziekte 
Wanneer er een leerkracht ziek is, proberen we dit met elkaar zo goed mogelijk 
(intern) op te vangen door het inschakelen van inval. Echter is het steeds 
moeilijker om beschikbare invalkrachten te vinden. 
Wanneer het niet lukt om een klas op te vangen, kan het zijn dat de klas verdeeld 
wordt over de andere groepen of in uiterste nood thuis moet blijven. We 
begrijpen dat dit grote impact heeft op het gezin, maar we vragen u dit 
gezamenlijk met ons op te lossen.  
 
Onderwijsstichting Arcade is continu op zoek naar nieuw personeel. Wellicht bent 
u of kent u iemand die graag in het onderwijs aan de slag wil, schroom dan niet 
om contact met de directie op te nemen. 
 
 
 
 
 

In de agenda 
 
5 september 
informatieavond groep 5/6 
en groep 7/8 
 
6 september 
informatieavond groep 1/2 
en groep 3/4 
 
20 september 
studiedag: leerlingen vrij  
 
26 september 
startgesprekken 
 
28 september 
startgesprekken 
 
5 oktober 
start kinderboekenweek 
 
6 oktober 
nieuwsbrief 2 

 

Nr 1 | september 2022 



 

Gezonde pauzehap 
Wij vinden het als school belangrijk dat de leerlingen gezond eten en 
drinken meekrijgen in de pauze. Gezonde voeding draagt bij aan betere 
concentratie in de klas en goede leerresultaten. We willen u als ouders 
daarom vragen om een gezonde pauzehap mee te geven naar school.  

 
Ophalen 
Wanneer u uw kind(eren) tussen de middag of na schooltijd komt ophalen, vragen wij u om bij de 
parkeerplaats te blijven wachten. Dit geldt voor alle ouders van groep 1 t/m 8. De leerkrachten komen met 
de kinderen daar naartoe. Dit is het meest overzichtelijk voor de leerkrachten. Kinderen van die zelfstandig 
naar huis mogen gaan, kunnen zelf het plein verlaten. 

 
Corona 
Helaas is het Covid-19 virus nog steeds een virus wat in alle hevigheid kan terugkeren. Hygiëne is van groot 
belang om het virus zo min mogelijk kans te geven. We volgen op de scholen ook de adviezen tegen de 
verspreiding van corona.  

 

Informatieavonden 
Op maandag 5 september en dinsdag 6 september zijn de informatieavonden voor de groepen gepland. We 
hopen alle ouders te mogen verwelkomen! Tijdens de informatieavond wordt alle informatie die voor de 
groep dit schooljaar belangrijk is met u gedeeld. 
 
Maandag 5 september 
18:45 – 19:30  Groep 7/8 
19:30 – 20:30 Groep 5/6 
 
Dinsdag 6 september  
18:45 – 19:30  Groep 3/4 
19:30 – 20:15  Groep 1/2 

 
Gymtijden 
Maandag Gymles door eigen leerkracht 
13:15 – 14:15 Groep 3/4 
14:15 – 15:15 Groep 5 t/m 8 
 
Woensdag Gymles door juf Maike 
08:30 – 09:30 Groep 1/2 
09:30 – 10:30 Groep 3/4 
10:30 – 11:30 Groep 5/6 
11:30 – 12:30  Groep 7/8 


