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Beste ouders, 

 

De tweede week zit er bijna op. Er is al hard gewerkt in iedere groep dus we kunnen wel stellen dat 

het nieuwe schooljaar volop is begonnen! 

We laten u meteen zien wat voor fraais er binnen school is gekomen: 

 

LESKRACHT 
In het voorjaar zijn we gestart met het werken volgens de methodiek van Leskracht.  
Door middel van schoolbrede thema's wordt er met Leskracht samenhang gecreëerd tussen de 
verschillende domeinen van wereldoriëntatie, taal en ook andere vakgebieden.  
Kinderen leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid over de wereld om hen heen. Er wordt 
ingezet op digitale mogelijkheden maar ook op basale kennis en vaardigheden. 
Bij het onderzoekend leren speelt naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en 
ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. 
Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, 
motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden.   
Er wordt schoolbreed aan dezelfde thema's gewerkt. De thematische indeling van Leskracht zorgt 
voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.  
De leeromgevingen van Leskracht bestaan uit tastbaar en online gereedschap.  
       

                                  
 

http://www.obsdearcade.nl/


De 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren op kleurvolgorde van de 
regenboog. Lees meer over Leskracht: https://www.leskracht.nl/ 
We hadden het u al graag ook ‘live’ laten zien, maar toen het hier op school net ingevoerd werd, 

brak de corona uit. 

 

MUZIEK 

Omdat wij niet alleen taal, rekenen en lezen belangrijk vinden maar óók een vak als muziek hebben 

we besloten dat we een professionele muziekdocent hiervoor gaan inzetten. Dat betekent voor dit 

schooljaar dat iedere groep zowel in het na- als in het voorjaar 6 x een muziekles van 

muziekdocente Ingrid Slangen krijgt. In totaal dus 12 lessen per groep. Afgelopen dinsdag waren de 

eerste groepen al aan de beurt. Wellicht heeft u er thuis al iets van vernomen… 

 

CONCIERGE 

Het zit niet echt mee….Charles is helaas nog steeds met ziekteverlof en zijn vervanger John is 

afgelopen zomer door zijn rug gegaan, dus hij zit ook in de ziekenboeg. We wensen hen beiden 

sterkte en beterschap! 

Afgelopen week zou er een nieuwe conciërge komen, maar deze heer mocht helaas nog niet 

beginnen vanwege een eerst nog uit te voeren coronatest. Wellicht komende week, in de middagen. 

In de ochtenden krijgen we met ingang van maandag a.s. een dáme die ons team komt versterken 

als conciërge/gastvrouw. Dat is al zeker. Haar naam is Angela Zandvliet. Van harte welkom! 

 

SCHOOLGIDS 

Deze kunt u in de loop van komende week op onze website vinden. 

 

WEBSITE 

De nieuwe website is in de maak. We hopen deze eind 2020 aan u te mogen presenteren. 

 

Hieronder vindt u nogmaals alle vakanties en kindvrije dagen voor 2020-2021. 

Vakanties en KindVrijeDagen (KVD) 2020-2021     (KVD=studie/werkdag voor team/kinderen vrij) 

Herfstvakantie + KVD   17-10-2020 t/m 26-10-2020  (1 week + ma 26-1) 
KVD     24-11-2020    (di) 
KVD + Kerstvakantie   18-12-2020 t/m 03-01-2021  (vr 18-12 + 2 weken) 
Voorjaarsvakantie + KVD-week  22-02-2021 t/m 05-03-2021  (2 weken) 
KVD + Pasen     02-04-2021 t/m 05-04-2021  (vr + ma) 
Meivakantie (incl. Koningsdag)   26-04-2021 t/m 07-05-2021  (2 weken) 
Hemelvaart + KVD    13-05-2021 t/m 14-05-2020  (do + vr) 
2e Pinksterdag     24-05-2021    (ma) 
KVD + Zomervakantie    15-07-2021 t/m 29-08-202  (do 15/vr 16-07 vr + 6 weken) 
 
Een fijn en zonnig weekend gewenst! 
 
Hartelijke groet, mede namens het team 
 
Geert-Jan Wijgergangs 
Directeur OBS De Arcade 

 

Administratie-mailbox (Schoudercom) of administratie@obsdearcade.nl 

Heeft u een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, ander bankrekeningnummer etc. of bent u verhuisd en heeft u een nieuw adres? Dan 

kunt u een wijziging naar één van de twee mailboxen sturen. De gegevens worden aangepast in onze leerling-administratie en 

doorgegeven aan de betreffende leerkracht(en). 

https://www.leskracht.nl/
mailto:administratie@obsdearcade.nl

