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Beste ouders, 

 

 

Stand van zaken Corona-besmettingen + in quarantaine 
Tot dusver zijn er op onze school 2 groepen geweest die in quarantaine moesten vanwege een 
corona-besmetting in de groep. Dit betrof één van de groepen 8 (‘n paar weken geleden) en één 
van de groepen 5 (afgelopen week). Dat valt nog mee kunnen we stellen. Ja, iedere groep is er 
natuurlijk 1 teveel, maar om ons heen horen we van andere scholen hogere aantallen. We hopen 
dat we het hierbij ook kunnen houden, de komende week. Daarna is het mei-vakantie. Ons streven 
is nog steeds om ná de mei-vakantie weer als ‘normaal’ te kunnen draaien, dus ook op de vrijdagen 
naar school. We zullen u tijdig informeren hierover. Overigens is dan, als het door kan gaan, 21 mei 
de eerste vrijdag-weer-naar-school (aangezien het de week ervoor een lang Hemelvaartweekend is: 
do-vr-za-zo). 
 
Het is goed dat het over een week mei-vakantie is. Voor de kinderen maar zeker ook voor ons 
personeel. We merken namelijk dat we iedere dag alle ballen aan het hoog houden zijn om er toch 
maar voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk door loopt voor de kinderen. Vandaag bijvoorbeeld 
zijn er 3 leerkrachten niet op school (2 juffen zijn ziek maar geen corona en 1 leerkracht mag nog 
niet naar school want wordt morgen getest) en tóch zijn deze 3 groepen (Zebra’s=gr 5 / Pinguins+ 
Olifanten=2xgr 7) ‘gewoon’ op school, doordat we op donderdag meer handen op de werkvloer 
hebben, waaronder pabo-studenten, leraarondersteuners/ onderwijsassistenten en een leerkracht 
die aan de studie zou gaan op school (opleiding hoogbegaafdheid / studie gaat nu even niet door..). 
Het is iedere dag weer improviseren. Soms weten we echt niet hoe we het allemaal geregeld 
moeten krijgen. Dan lukt het zoals vandaag tóch weer. Maar: Dit is zeker niet de normale gang van 
zaken. Het lukt ook wel eens niet en dan moet een groep thuis blijven, zoals begin deze week de 
Slangen op maandag (=gr 4). Op dinsdag wil dan een juf, die normaal nooit werkt op deze dag, 
extra komen werken met groep 4 zodat er niet wéér een (andere) groep moet thuisblijven. 
Dit alles zorgt er óók voor dat we trots zijn op elkaar, want we doen het samen. We merken ook dat 
het heel veel energie, moeite en (inhaal)tijd kost wat weer ten koste gaat van alle andere, normale 
werkzaamheden. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van hoe we hier dagelijks 
proberen de school zo goed als dat kan draaiende te houden. Dank voor uw begrip en geduld!  
Namens het team van de Arcade.  
 
Voor de komende periode geldt nog steeds: 
Als uw kind klachten heeft, passend bij corona, moet uw kind thuis blijven. Uw kind blijft óók thuis 
als u of een ander gezinslid naast milde corona-klachten ook koorts heeft (vanaf 38 graden) of last 
heeft van benauwdheid. Het is essentieel dat iedereen zich hieraan houdt, omdat anders een hele 
groep kinderen incl. leerkracht thuis komt te zitten en dat willen we koste wat kost proberen te 
voorkomen. 
Mocht uw kind toch op school zijn en de leerkracht constateert dat uw kind niet op school hoort te 
zijn, omdat uw kind bijvoorbeeld een loopneus heeft of snotverkouden is dan wordt u gebeld en 
dient u uw kind meteen op te (laten) halen en thuis te laten totdat uw kind minstens 24 uur volledig 
klachtenvrij is. https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  (4 t/m 12 jarigen). 
 
Ons schoolplein 
Tja. Dat zit even tegen. Maar: Er wordt aan gewerkt! Zowel de leerlingenraad als het team en ook 
de gemeente is bezig met ons schoolplein. We zijn aan het kijken naar een spiksplinternieuw 
speeltoestel. Plus een vervanging voor de wiebel-bank, die het onlangs begaf.  

http://www.obsdearcade.nl/
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


Daarnaast zal de gemeente –in overleg is dit met ons afgesproken- pas in de zomervakantie de 
oude hekken vervangen door hogere nieuwe hekken en de tijdelijke bouwhekken die er nu nog 
staan verwijderen. Wanneer dat allemaal namelijk nú zou plaatsvinden valt er bijna niet meer –
veilig- te spelen op het plein, terwijl we dat –met de lente en zomer voor ons- heel belangrijk vinden. 
In de zomer kunnen de graafmachines die nodig zijn af en aan rijden en heeft nagenoeg niemand er 
last van. Vandaar de keuze om dit even uit te stellen. 
Maar weet dus dat er achter de schermen volop nagedacht en gesproken wordt over de 
herinrichting van ons (binnenkort weer fraaie) schoolplein! 
 
We komen op tv! 
Op dinsdag 9 februari jl. (want maandag bleef de school nóg een dag langer dicht vanwege de 
sneeuwstorm, weet u nog….?) hebben wij de Arcade na de lockdown feestelijk heropend onder 
begeleiding van Fabian Crul met zijn draaiorgel. Daarbij zijn er opnamen gemaakt voor het TV 
programma Typisch Leiden. De uitzending waarbij De Arcade te zien is vindt plaats a.s. woensdag 
21 april vanaf 19.15u op NPO2. 
 
TSO-bijdrage 
Op 26 april a.s. zal de incasso plaatsvinden voor de 3e termijn van de TSO gelden. Normaal is het 
termijnbedrag € 52,-. In de maanden maart en april was er op 7 vrijdagen geen inzet van Smallsteps 
in verband met de online lessen. Deze dagen dienen te worden verminderd op het termijnbedrag. 
Samen met de kascommissie hebben we weer een berekening gemaakt; het bedrag dat op 26 april 
van uw rekening wordt geïncasseerd zal € 45,- zijn. Ouders/verzorgers die geen machtiging hebben 
afgegeven krijgen een factuur toegestuurd, vermeerderd met € 5,- aan administratiekosten. 
Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met Angélique van de 
administratie. 
 
Opgroeien met autisme 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 11 mei de online lezing Opgroeien met 
Autisme, door Bianca Toeps, voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme. 
Bianca Toeps is fotograaf, website-ontwikkelaar, hobby-vintagejager, blogger en auteur.     
Tijdens deze lezing krijgt u een kijkje in het leven van Bianca Toeps. Ze kreeg op haar 26e de 
diagnose Autisme. Ze vertelt hoe het is om autistisch te zijn. 
Meer informatie vindt u op de website van het CJG. 
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3470&ForcePreview=cursus 
 
  
 
 

Hartelijke groet, 

Mede namens het team, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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