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Uit het team 

Afgelopen vrijdag stond in het teken van 3 oktober met zang op het schoolplein en hutspot in de 

groepen. Hopelijk hebt u met uw kind(eren) genoten van de 3 oktober festiviteiten. Fijn was dat het 

weer meewerkte. 

Gisteren was een vrije dag. Sommigen kozen ervoor juist niet in Leiden te blijven. Vertier is ook 

elders mogelijk. Vandaag kwamen verschillende kinderen met knuffels op school. Werelddierendag 

was op die manier goed zichtbaar. Via de kennismakingsgesprekken hebben de meeste ouders de 

leraar ontmoet. Dat is belangrijk voor de onderlinge contacten over uw kind. 

 

De directeur Geert-Jan 

Geert-Jan Wijgergangs verneemt binnenkort zijn planning om stapsgewijs aan de slag te mogen 

gaan. Vorige week bezocht hij de school even, een eerste stap. 

 

Werkdagen directie (interim) 

John van Bezouw en Richard Joosse nemen de taken van Geert-Jan waar. John werkt op dinsdag, 

woensdag en vrijdag en Richard op maandag en donderdag. 

 

Corona 

De aantallen van corona besmettingen nemen gestaag toe. Neem verkoudheidsklachten serieus en 

test bij verkoudheidsklachten! Liever een keer te vaak thuis, dan andere kinderen of de leerkracht 

besmetten. Een besmette leerkracht kan vanzelfsprekend geen lesgeven! 

 

http://www.obsdearcade.nl/


Onderwijsontwikkeling op de Arcade 

Via de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over zaken die de school dit jaar gaat oppakken. 

Voorbeelden zijn afstemming van het didactisch handelen en versterken van het reken- en 

taalonderwijs. 

Daarvoor zal een specialist de groepen bezoeken en lessen nabespreken. Daarnaast werkt het 

team aan deze onderwerpen via studiedagen. 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)  
Op dinsdagavond 27 september jl. was de eerste vergadering van de MR van onze school. De 
belangrijkste functie van de MR is: Meepraten en -denken over het beleid van de school. 
Communiceren en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor-, en de veiligheid van de 
kinderen op school.  
Er zijn drie ouders vertegenwoordigd in de MR: Susanne de Kruif, moeder van Lev (groep 7) en 
Boet (groep 5), Marjana Rhebergen, moeder van Thijs (groep 7) en Marijn (groep 6) en Fleur 
Franse, moeder van Bart (groep 6) en Thijs (groep 4). Namens het team nemen Jenny, leerkracht 
groep 1 / 2 en ik – Kristel (leerkracht groep 7) – deel aan de MR. Ik neem vanaf dit schooljaar het 
stokje van Esther over, zij zat vier jaar lang in de MR. Tijdens de eerste vergadering is o.a. de 
begroting aan de orde gekomen en de besteding van de NPO-gelden.  
Mocht u zaken hebben die u graag op de kaart wilt hebben, dan kunt u ons altijd benaderen. Dan 
kunnen wij dit meenemen naar een volgende vergadering. De eerstvolgende MR bijeenkomst staat 
gepland op donderdagavond 17 november a.s.   
Kristel  
  

  
Webinar – Tieners, sociale druk en groepsdruk  
   
Op 20 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met Tischa Neve 
een gratis webinar voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar.   

De puberteit is een roerige tijd. Veranderingen op vele fronten, jezelf leren kennen, je 
staande houden en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, 
anderen en social media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.  
  
In dit webinar staan we stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kinderen kunnen voelen. Ook kijken 
we naar wat je zelf kunt veranderen. En hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden rond sociale 
druk en groepsdruk.   
  
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, helpt ouders op weg met 
antwoorden en ideeën. Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de 
praktijk kunt toepassen!  
  
Dit gratis webinar vindt plaats op donderdag 12 oktober 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.  
Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.   
  
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen  
Website: www.cjgcursus.nl         E-mail: info@cjgcursus.nl  
Telefoon:  088 254 23 84  

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3537&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


Verkeer rond school 
Nu het weer wat vaker regen meebrengt, zien we dat weer meer kinderen met de auto naar school 

gebracht worden. Het stoppen en/of parkeren kan de veiligheid van de (andere) kinderen in gevaar 

brengen. Probeer zo weinig mogelijk met de auto uw kind naar school te brengen! 

Mogelijk is gebruik van de auto een noodzaak. Let u dan speciaal op het volgende: 

Is er een parkeervak vrij? Stop daar. 

Is er geen parkeervak vrij? Rijd u dan s.v.p. even door tot buiten de schoolzone om uw kind uit te 

laten stappen. Of om te parkeren en mee te lopen? 

De schoolzone is het gedeelte tussen de woorden “SCHOOL” op de straat. 

En vooral, kijk twee keer voordat u een portier opent. Een fietser die tegen een portier aanrijdt loopt 

een groot risico op lelijke verwondingen. 

 

 

Rabo ClubSupport (ingezonden) 

 

 


