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Beste ouders, 

 

Donderdag 14 april. Het is alweer bijna Pasen. 

Morgen is iedereen vrij en maandag ook! 

Het is prachtig weer en de lente is overal voelbaar. 

De kinderen hebben vandaag lekker genoten van de Paaslunch, met dank aan de ouders, die dit 

geregeld hebben! 

 

Na Pasen nog 4 dagen naar school, komende week, en dan is het mei-vakantie. Twee weken lang. 

Of eigenlijk twee weken en één kindvrije dag (ma 9 mei) erbij, want school begint dan weer op 

dinsdag 10 mei. 

 

Wij zijn hier op school nog druk bezig om alles ook voor de periode van 10 mei tot en met de eerste 

week van juli zo goed mogelijk te regelen voor alle groepen, zodat alle groepen blijvend naar school 

kunnen en er overal personeel aanwezig is. 

Aankomende dinsdag hopen we dit succesvol af te kunnen ronden en met u te communiceren 

(indien het voor de groep van uw kind van toepassing is, natuurlijk). 

 

Ook zijn we bezig met het nieuwe schooljaar. We gaan dan het schooljaar starten met 10 (nu nog 

11) groepen. Twee kleutergroepen, één groep 3, één groep 4, één groep 5, twee groepen 6 en twee 

groepen 7 plus nog één groep 8. En we kijken natuurlijk welke juf of meester in welke groep komt 

te staan. Ook daarover willen wij u tijdig informeren. Dit zal eind mei het geval zijn. 

 

Nieuwe administratief medewerker op OBS De Arcade 

Eliëtte Yilmaz-Bos is begin deze maand gestart hier op school als administratief medewerker. Zij is 

in de plaats gekomen van Angelique van Rij, die haar beide werkdagen hier op school heeft 

ingeruild om zo meer tijd over te houden voor haar andere werkzaamheden als zzp-er.  Wij danken 

Angelique voor haar inzet en betrokkenheid hier op school en we zijn tegelijkertijd blij met de 

komst van Eliëtte op onze school. 

Zij zal zich even voorstellen: 

 

 

 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Eliëtte Yilmaz-Bos. Ik ben 54 jaar, getrouwd en heb 2 volwassen kinderen.  
Vijf jaar geleden heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben ik (na een lange carrière als grafisch 
vormgever) begonnen als wijnimporteur met wijn uit Turkije. Administratie & acquisitie waren 
daarbij dagelijks onderdeel van mijn werkzaamheden. Helaas kwam door de pandemie mijn 
verkoop nagenoeg stil te liggen. Hierdoor heb ik een aantal maanden geleden besloten om te 
stoppen en op zoek te gaan naar iets nieuws. 
De kinderen hebben mij al twee keer bezig gezien als jurylid tijdens de nationale voorleeswedstrijd. 
Tijdens het jureren heeft deze school al een hele positieve indruk op mij gemaakt. Er hing een fijne 
en open sfeer, met enthousiaste leerkrachten en ik voelde me direct erg welkom.  
Ik heb er nu al een paar weken opzitten hier (inclusief inwerktijd) en ik heb het nu al erg naar mijn 
zin. 
Hartelijke groet, Eliëtte Yilmaz-Bos 
 

 
Volgende week stelt onze ‘nieuwe’ concierge -meester Peter-  zich aan u voor.  

 

Leiden Marathon 

Beste ouders van de Arcade, 

Op 15 mei vindt de Leiden Marathon plaats. Op die dag zal de 10 km-wedstrijd voor de tweede keer 

door de wijken Roomburg en Meerburg lopen, onder meer door de Octavialaan langs de Arcade, de 

Agrippinastraat en door park Matilo! Ik ben als coördinator nog op zoek naar mensen die op 

zondagmiddag 15 mei als vrijwilliger langs het parcours door onze wijken willen staan. 

Concreet zoek ik nog enkele parcours-assistenten om de lopers veilig door onze wijken te geleiden 

en waar nodig het verkeer tegen te houden. Qua tijdsbesteding gaat het waarschijnlijk om een 

korte briefing en (ongeveer) een uur langs het parcours tussen 14.30 en 15.30 uur.  

Wat krijg je ervoor terug? Naast een leuke middag, ontvang je als Leiden Marathon vrijwilliger ook 

een lunchpakket, t-shirt en windjack, een gezamenlijk etentje met alle vrijwilligers die avond ergens 

in de stad (als je dat wilt natuurlijk) en een uitnodiging voor een BBQ. 

Stuur me een e-mail of whatsapp als je graag mee wilt helpen!  

Sportieve groet, 

Tom Leest 

tom_leest@hotmail.com 

0652320088  

 
Fijne Paasdagen! Hartelijke groet, 
Team OBS De Arcade 
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