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Beste ouders, 

 

Inmiddels zijn er al bijna 2 schoolweken verstreken in 2022. 

Het fijne nieuws is: De school is open! 

Minder leuk is het dat we toch meteen moesten beginnen met groepen thuis laten omdat óf de 

leerkracht in quarantaine moest –en we geen vervangers hadden- óf er waren 3 of meer corona-

gevallen in één groep waarbij de groep in quarantaine ‘moest’. 

 

ThuisQuarantaine 

Als kinderen in ThuisQuarantaine gaan dan is het de bedoeling dat ze elkaar niet gaan opzoeken om 

gezellig met elkaar te spelen, chillen of te studeren. We hebben van sommige ouders begrepen dat 

dit her en der wel plaatsvond in de groep(en) die nu –deze week of deel van de week- thuis waren 

omdat er 3 of meer kinderen van de groep corona hadden.  

We hopen dat een ieder hieraan meewerkt. We horen om ons heen dat er op diverse scholen heel 

veel corona-gevallen zijn en dat sommige scholen nagenoeg ‘leeg’ zijn omdat vele groepen thuis 

zitten.  

Gelukkig valt het bij ons op dit moment nog relatief mee. Deze week één groep 4 dagen thuis 

(leerkracht moest in TQ), een andere groep de eerste 2 dagen van de week (meer dan 3 kndr 

corona, vorige week) en nóg een andere groep 1 dag (parttime leerkracht in TQ vanaf vorige week). 

Daarnaast natuurlijk ook nog de groepen die wekelijks één thuiswerkdag hadden.  

We hopen, dat de maatregelen vanaf aankomende week verder versoepeld worden, waaronder de 

regel om groepen kinderen bij 3 corona-gevallen in quarantaine te plaatsen. 

 

Nieuwe leerkracht op De Arcade! 

We hebben vanaf begin maart een nieuwe juf op onze school. Haar naam is Annet Hendriksen uit 

Voorschoten. Zij werkt momenteel 14 jaar op ’n school in Voorschoten en ze is toe aan een 

verandering. Wij zijn erg blij om haar te verwelkomen in onze groep 7, waar -zoals u wellicht weet- 

de groepsleerkracht vanwege ziekte langdurig is uitgevallen. Juf Annet is deze week al even buiten 

schooltijd komen kijken en ze zal in februari, als ze een moment niet haar huidige klas heeft, onder 

schooltijd komen kennismaken met de kinderen van groep 7, de rest van het team en met meester 

Michiel, die haar zal ondersteunen op ma-di-do. Op woensdag blijft juf Laura tot de zomer in groep 

7. Annet zal naast haar groepswerkzaamheden in groep 7 (ma-di-do-vr) op woensdagen andere 

schooltaken voor haar rekening nemen.  

 

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


Tussenschoolse Opvang 

31 januari a.s. zal de incasso van de Tussenschoolse Opvang plaatsvinden.  Ouders die geen 

machtiging hebben afgegeven, zullen per email een factuur ontvangen met een extra toeslag voor 

de administratieve kosten van € 5,-. Ik verzoek u vriendelijk deze factuur binnen drie weken te 

voldoen. In de afgelopen periode is het helaas voorgekomen dat facturen na twee maanden nog 

niet waren voldaan (aangezien wij maandelijks een flink bedrag aan Smallsteps/Partou moeten 

betalen, is dat voor ons heel vervelend). Dank voor uw medewerking!   

Angélique van Rij  - Administratie   

 

 

Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs  

Directeur OBS De Arcade 


