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Beste ouders, 

 

Nieuws van de MR: 

We hebben de afgelopen maanden vaak stil gestaan bij het personeelstekort op de Arcade en 

gevolgen hiervan voor kinderen, personeel, management en ouders. Er is meegedacht over 

oplossingen en mogelijkheden om het zo draagbaar mogelijk voor iedereen te maken. We hebben 

afscheid genomen van Lobke die ook bij de MR zat. 

Er is binnen de MR ook meegedacht over hoe er weer meer contact tussen ouders en leerkrachten 

kan komen, omdat dat in de Corona tijd gemist is. Twee weken geleden waren ouders gedurende 1 

week weer welkom in de klas, vóór 8:45 of om 15:00 uur en dit is door kinderen, ouders als 

leerkrachten als positief ervaren. Als MR hadden we al eerder geconcludeerd, door elkaar in het 

echt te spreken heb je op een andere manier contact, wat bijdraagt aan een goede samenwerking. 

Hoe goed nieuwsbrieven en schoudercom berichten ook zijn. Afgelopen vergadering hebben we 

meegekeken naar de kind vrije dagen voor het volgende schooljaar. Dit zijn er komend schooljaar 4 

minder dan het jaar ervoor. Oftewel meer onderwijstijd voor de kinderen op de Arcade, en minder 

opvang regelen voor ouders! Zie informatie hierover in deze nieuwsbrief. 

Over 2 weken volgt de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Voor volgend schooljaar is de MR 

op zoek naar een nieuwe leerkracht die deze rol wil vervullen. Ik zal na 4 jaar stoppen vanuit de 

oudergeleding, maar omdat de school krimpt hebben we aan 3 ouders en 3 leerkrachten in de MR 

genoeg. Zijn er punten die jullie als ouders met de MR willen bespreken of aan ons laten weten, je 

kunt ons altijd aanspreken, of een berichtje sturen via schoudercom (zoek naar MR). 

 

Groet namens de gehele MR, Evelien Konijnendijk (die verder bestaat uit juf Esther, juf Jenny, 

Susanne de Kruif, Marjana Rhebergen, Fleur Franse) 

 

Vakanties en KindVrijeDagen (KVD) 2022-2023     (KVD=studie/werkdag voor team/kinderen vrij) 
KVD     08-09-2022    
Leidens Ontzet    03-10-2022   
Herfstvakantie + KVD   22-10-2022 t/m 31-10-2022  (1 week + ma 31-10) 
KDV + Kerstvakantie + KDV  23-12-2022 t/m 09-01-2023  (vr 23-12 + 2 weken + ma 9-1) 
Voorjaarsvakantie + KVD  25-02-2023 t/m 06-03-2023  (1 week + ma 6-3) 
Goede Vrijdag + 2de Paasdag   09-04-2023 t/m 10-04-2023  (vr + ma) 
Meivakantie (incl. Koningsdag)   22-04-2023 t/m 09-05-2023  (2 weken) 
KDV + Hemelvaart + Vrijdag   17-05-2023 t/m 19-05-2023 (wo + do + vr) 
2e Pinksterdag + 2 x KVD  29-05-2023 t/m 31-05-2023 (ma + di + wo) 
2 x KVD + Zomervakantie   06-07-2023 t/m 20-08-2023  (do 6-7/vr 7-7 vr + 6 weken) 
 

 

http://www.obsdearcade.nl/


 

Vervolg personele bezetting 2022-2023 

Vorige week schreven we nog: 

Het blijft een hele puzzel om -in deze tijd- de overige vacatures vervuld te krijgen.   

We zijn een paar dagen verder en we hebben weer een vacature in kunnen vullen: 

Die van groep 6b. Daar staat Juf Ellen op maandag en dinsdag en naast haar komt juf Linda, op 

woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Kristel zal er ook zijn op de woensdagen. 

Linda van Dam, woonachtig in Leiden, is moeder van 2 kinderen van 13 en 15 en is na jarenlang op 

de rechtbank te hebben gewerkt een geheel andere weg ingeslagen: Via de Pabo, versneld voor de 

klas. Ze is nu bijna klaar met haar opleiding en het komende schooljaar draait ze op woensdagen 

mee met een ervaren leerkracht (juf Kristel) en op donderdag en vrijdag begeleidt ze de kinderen 

van groep 6 zelfstandig. We wensen Linda heel veel plezier én succes op onze school! Komende 

week komt ze even langs bij  de huidige groep 5/Leeuwen om zich voor te stellen aan de kinderen 

die ze na de zomer in groep 6 zal gaan begeleiden. 

 

Hoe ziet het plaatje er dan in grote lijnen uit (er zijn nog open plekken=vacature-ruimte): 

 

Groep ½ Vlinders: Juf Jenny 

Groep ½ Dolfijnen: Juf Marloes en op vrijdag juf Marianne 

Groep 3: Juf Marion (en 1 dag: vacature) 

Groep 4: Juf Marrit (ma-di-vr) en meester Sid (wo-do) 

Groep 5: Juf Amanda en op donderdag juf Natasja 

 

Groep 6 a: Juf Esther en op vrijdag juf Ellen         (hier komt de huidige groep 5, zebra’s) 

Groep 6 b: Juf Ellen (ma/di) en Juf Linda (wo-do-vr) Kristel (wo) (hier komt de huidige groep 5 L) 

Groep 7 a: Juf Saskia vd Voet + 1 dag vacature   (hier komt huidige groep 6, apen/lokaal=schoolwoning 3) 

Groep 7 b: Juf Kim en juf Kristel (d/v)      (hier komt huidige groep 6, panda’s / lokaal = sch.woning 2) 

Groep 8: Meester Dick, samen met meester Michiel (in huidige lokaal sch.woning 1, van groep 7) 

 

 

Wordt vervolgd. 

 

 
Hartelijke groet, 
Namens het Team van OBS De Arcade 

 

Geert-Jan Wijgergangs, 

Directeur 

 
 
 


