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Beste ouders, 

 

NPO-gelden* vanaf (school)dag 1 goed besteed: Kinderen starten het schooljaar…. met een uitje! 

Vanuit de NPO-middelen hebben de groep 4 t/m 8 een gezellige start van het schooljaar gehad (de groepen 

1-2-3 zijn óók gezellig begonnen en hun uitje volgt nog).  

De leerlingenraad gaf vorig jaar aan dat zij het met-de-groep-leuke-dingen-doen het allermeest hebben gemist 

in Corona-tijd. Het leren vonden zij wel goed gaan, maar het niet-met-elkaar-uitjes-kunnen-hebben was niet 

leuk. Het doel was dan ook om een leuke en fijne start van het schooljaar te hebben, je nieuwe leerkracht te 

leren kennen én te vieren dat we weer naar school mogen. Dit is ook gebeurd! De groepen 4 en 5 zijn naar 

Cronesteyn geweest. Daar hebben zij groepsvormende spelletjes gedaan en ook gezellig met elkaar buiten 

gespeeld. De groepen 6/7/8 zijn naar het centrum van Leiden geweest. De speurtocht door de stad n.a.v. een 

plattegrond uit de middeleeuwen was niet alleen leuk maar ook leerzaam. Alle groepen en leerkrachten 

kwamen boordevol energie terug op school. Deze activiteit was een groot succes. Twee leerlingen uit de 

groep van juf Esther hebben een stukje geschreven. 

 

Naar het Cronesteyn park. 

We gingen wandelen naar het  cronestein en daar gingen we leuke spellen en leuke activiteiten zo als een 

briefje schrijven en abcd mocht alleen in het briefje staan en daarna zij de meester wie het best een toren kon 

maken wint een punt. En nog daarna nog meer leuke dingen doen. gingen we wandelen naar het cronestijn 

park en spelen en ijs eten en toen sommige gingen op het vlot in het park en spelen in het park. En toen 

moeste we weer naar school.  

Groetjes Noor.  

 

Kroonstein park  

We liepen naar het park door het bos over de wegen.  

Het duurde ongeveer een kwartiertje.  

Toen we er waren gingen we al gelijk beginnen met het eerste spel.  

Het eerste spel was al super leuk.  

We bleven er de hele ochtend.   

Na al die leuke spellen gingen we nog ergens anders naar toe.  

Namelijk naar tuin van de Smit.  

En daar was het echt het leukst.  

Want je mocht daar ook vrij  spelen.  

Dat was zowat de hele ochtend.  

Groetjes Isa uit groep 6 de apen  

 

*Inzet NPO-gelden. NPO = Nationaal Programma Onderwijs 

Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

Iedere school heeft een ‘zak geld’ gekregen om te besteden aan (mogelijke) achterstanden, ontstaan vanuit 

de corona-periode. Het geld is bedoeld om daar waar nodig extra menskracht of extra hulpmiddelen in te 

zetten om herstelwerkzaamheden uit te voeren en het onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. De school 

heeft eerst gekeken waar er extra hulp/ondersteuning nodig is en vervolgens is hier een uitgewerkt plan voor 

gemaakt. Dat plan is in juni tot stand gekomen en in juli besproken binnen en ook goedgekeurd door de MR. 

We zullen u in de nieuwsbrieven regelmatig informeren over wat er zoal gaat plaatsvinden, de komende 2 

schooljaren! 

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 

Oude Informatieboeken af te halen 

In de centrale hal van de school (via de hoofdingang) liggen onze oude informatieboeken een bordje erbij 

“gratis 1 mee te nemen”. U kunt daar dus even binnenlopen als u interesse heeft.  

 

TSO incasso 

27 september a.s. vindt er voor het eerst dit schooljaar een incasso plaats voor de gelden van de TSO 

(Tussenschoolse Opvang). Per leerling is dit een bedrag van € 52,- 

 

Ouder(s)/verzorger(s) die geen machtiging hebben afgegeven, zullen volgende week een factuur via de mail 

gestuurd krijgen. Per factuur wordt er € 5,- extra in rekening gebracht in verband met de extra administratieve 

handelingen die hiervoor nodig zijn. Wij stellen het op prijs indien u deze factuur binnen drie weken kunt 

voldoen.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Angélique van de 

administratie: administratie@obsdearcade.nl 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Mede namens het team, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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