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Beste ouders, 

 

Indeling groepen: vervolg 
Het plaatje is nu echt rond: Alle groepen hebben iedere dag een leerkracht. En nóg meer goed nieuws: We 
hebben 4 nieuwe leerkrachten waarvan maar liefst 3 meesters weten te vinden die ons team komen 
versterken. Dat is een unicum, dat de ‘nieuwe’ mannen op onze school in de meerderheid zijn. 
Wie mogen we allemaal verwelkomen?  
Juf Marianne (welkom terug!) en juf Linda plus de meesters Mick, Alex en Thomas.  

1. Op vrijdagen in groep Dolfijnen: juf Marianne 
2. Op vrijdagen in groep 3: meester Mick (ook vader van 2 kinderen op onze school) 

Op de overige dagen in groep 3: Juf Marion, maar het is nu nog niet bekend of Marion al (helemaal) 
hersteld is, na de zomer. Om die reden hebben we juf Melanie gevraagd in te vallen, mocht de 
terugkeer van Marion nog even op zich laten wachten. En Melanie zal er zijn, mocht het nodig zijn! 

3. Groep 6 B: op ma/di juf Ellen / op wo/do/vr: Juf Linda (versneld voor de klas-traject / begeleiding op 
woensdagen door juf Kristel). Linda heeft afgelopen maandag kennis gemaakt met haar groep (nu 
Leeuwen). 

4. Groep 7 A: Juf Saskia van der Voet wil dolgraag weer voor de groep op haar nieuwe werkdagen 
maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag maar zal in het begin nog starten met 4 ochtenden. Op de 
maandag- en dinsdagmiddagen zal meester Sid de eerste periode aanwezig zijn als leerkracht voor 
groep 7 (vervanging voor Saskia). Meester Sid is 'losgekoppeld’ van de gymlessen* in verband met 
andere groepstaken binnen school en i.v.m. het opnemen van ouderschapsverlof. 
Vervolg 7 A: Op donderdagen zal meester Alex de groep gaan begeleiden, zo ook op vrijdagen, als 
Saskia er ook is (in het begin alleen nog de ochtenden) en Alex dan in eerste instantie de middagen.  

5. *Meester Thomas: Doordat meester Sid andere taken heeft hebben we nu een nieuwe gymdocent 
op maandag/dinsdag en vrijdag: Meester Thomas. 

 
Voor een compleet plaatje van de groepen: zie de bijlage ‘indeling groepen 2022-2023’. 
 
  

ZOMERFEEST!! 
  
Morgen vindt van 17.00 - 19.00 uur op het schoolplein het Arcade Zomerfeest plaats.  
 Het gaat een leuk feest worden. We hebben er dan ook heel veel zin in! Er zijn veel leuke dingen gepland op 
het schoolplein! Voor drinken en eten voor de kinderen wordt gezorgd. Voor ouders die iets willen eten of 
een alcoholische versnapering willen, vragen wij een bijdrage van 1 euro per consumptie. Daarom willen we 
jullie vragen om kleingeld mee te nemen (het liefst losse euro’s) als je iets wil kopen. We kunnen niet alles 
wisselen en pinnen kan uiteraard ook niet.  
Kom vrijdag 1 juli in je meest zomerse outfit! Samen maken we er een mooi feest van!! 
  
Zonnige groetjes van de zomerfeestcommissie 
 

http://www.obsdearcade.nl/


                                       
 
  

 
Beste ouders, het kan zijn dat ik morgen helaas het zomerfeest moet gaan missen. Ik wil de reden 
van mijn mogelijke afwezigheid met u delen. Het gaat niet goed met mijn moeder van 88. Ik word 
morgen halverwege de middag in het ziekenhuis in Brabant verwacht. Mocht ik onverhoopt tóch 
op tijd terug kunnen zijn dan kom ik zeker nog naar het schoolplein.  
Ik wens u hoe dan ook veel plezier samen met uw kind(eren). 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Team van OBS De Arcade 
 
Geert-Jan Wijgergangs, 
Directeur 
 

 
 


