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Beste ouders, 

 

De laatste nieuwsbrief van 2020. 

Het is bijna Kerstvakantie. 

Een hele andere wellicht dan dat we ooit hadden voorzien.  

Ik moet nu even denken aan Paul Haenen alias dominee Gremdaat met zijn ‘slogan’ van afgelopen 

dinsdagvond na de toespraak van premier Rutte. “Alles gaat dicht maar wijzelf blijven open.” 

Oplossingsgericht de lockdown in. Er het beste van maken.  

Nou, misschien nog eens niet zo’n gekke slogan. Zelf open blijven terwijl alles dicht is.  

 

We hebben in ieder geval ook iets positiefs te melden: De nieuwe website voor De Arcade gaat 

‘open’. Hij is nog niet helemaal af (komen nog wat foto’s bij + stukjes tekst + links) maar de 

belangrijkste zaken staan er wel in. Dus kiezen we er voor om hem nu met u te delen; niet zodat u 

kunt zeggen wat er allemaal nog ontbreekt…maar om alvast in deze gesloten tijden te genieten van 

hoe leuk onze school is en dat we hopen, gauw weer open te mogen. Een tipje van de sluier: 

 

OBS De Arcade 

Kindgericht Onderwijs! Iedereen in beweging! 

Openbare Basisschool De Arcade is een sfeervolle, middelgrote en openbare 
basisschool midden in de wijk Roomburg. Gehuisvest in een prachtig gebouw 

(plus 3 schoolwoningen!) met een bijzonder fraai schoolplein. Als één van de 
partners van Brede School De Arcade hebben we tal van mogelijkheden 

voor binnen- én buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, 
gezondheid, toneel, dans en muziek.   

 
OBS De Arcade is een openbare basisschool: 

- waar de sfeer zeer gemoedelijk is 
- waar tegelijk hard geleerd en gewerkt wordt 

- met misschien wel de mooiste gymzaal van heel Nederland 

- waar het plezierig vertoeven is 
- met een schoolplein waar je U tegen zegt 

- waar je als kind sociaal vaardig én redzaam wordt 
- waar kindgericht onderwijs wordt gegeven 

- waar echt iedereen in beweging is! Kinderen, juffen, meesters én ouders! 
                                    www.obsdearcade.nl 

 
Een fijne Kerstvakantie. U hoort weer van ons in 2021. 
Hartelijke groet, namens het team van OBS De Arcade 
Geert-Jan Wijgergangs 
Directeur OBS De Arcade 
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