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Geachte ouders/verzorgers,
Herfst
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat die zondag de herfst echt zou beginnen. Ik bedoelde
daarmee te zeggen dat het weer van ‘zomerweer’ zou overslaan naar ‘herfstweer’. Natuurlijk is de
astronomische herfst al begonnen op 21 september. De herfstvakantie beloofde dus echt een
herfstvakantie te worden.
Legionella
Bij metingen is een verhoogde waarde van de legionellabacterie geconstateerd in de douches van
de dameskleedkamer. Omdat het een laag risico soort betreft is de kans op besmetting klein, maar
om problemen te voorkomen, worden tot nader order de damesdouches niet te gebruiken. Onze
dames mogen dus even niet douchen.
Hekken op het schoolplein
De bewoners van de Julius Ceasarlaan hebben in de avond en in het weekend veel overlast van
jongeren. In een gesprek met wijkbewoners, gemeente, de wijkagent en de school is besloten om
de hekken op slot te doen.
’s Ochtends doet de school (Charles) de hekken open. ’s Middags om 15.30 uur gaat het hek aan
de Octavialaan op slot en om 18.30 uur sluit Small Steps het hek aan de Julius Ceasarlaan op slot.
We hopen dat dit de overlast zal verminderen.
Up to date gegevens
In elke Nieuwsbrief staat in de paarse balk op pagina 1 het verzoek om wijzigingen door te geven
aan de administratie.
Helaas komt het toch nog regelmatig voor dat wij bijvoorbeeld oude telefoonnummers in ons
bestand hebben, waardoor het lastig is om ouders ingeval van nood te beireken.
Daarom nogmaals het verzoek.
Administratie-mailbox (Schoudercom) of administratie@obsdearcade.nl
Heeft u een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, ander bankrekeningnummer etc. of bent u verhuist
en heeft u een nieuw adres? Dan kunt u een wijziging naar één van de twee mailboxen sturen. De
gegevens worden aangepast in onze leerling-administratie en doorgegeven aan de betreffende
leerkracht(en).

Belangrijke data
In de week van maandag 12 november: Kijkgesprekken voor de kleuters
In de week van maandag 12 november: Oudergesprekken groep 3
Maandag 12 november: start Sinterklaasjournaal
Zaterdag 17 november: aankomst Sinterklaas in Nederland
Met vriendelijke groet,
Ans v.d. Nat,
Adjunct directeur
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U kunt uw kind via Schoudercom af- of ziekmelden. In het menu (groene vakje
linksboven) vindt u de snelkoppeling ‘afwezigheid melden’.
Het komt dan terecht bij de leerkracht en bij de administratie.
Via Schoudercom heeft u een verzoek ontvangen om toestemming te geven
voor het maken / gebruiken van beeldmateriaal. Dit i.v.m. de wet op de privacy.
Niet ingevuld moet volgens de AVG geïnterpreteerd worden als NEE.
Belangrijk om in te vullen dus.
De directie

Rekentuin
Op OBS De Arcade hebben alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, een account voor rekentuin.
Leerlingen kunnen niet alleen op school extra oefenen voor het rekenen maar ook thuis. In de
rekentuin oefenen leerlingen spelenderwijs. De leerkrachten maken een selectie van rekenspellen.
Dit zijn rekenspellen waar leerlingen de + en - sommen maken maar ook klokkijken, breuken,
verhaaltjessommen en de tafels. Met al uw vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Escaperoom met de klas
We hadden de klas in twee groepen verdeeld.
De eerste groep begon heel goed. Maar wij hadden een
foutje gemaakt. Dus die mogen het nog een andere keer
afmaken. Ik zal eerst uitleggen wat ze moesten doen. We
hadden allemaal puzzels voor ze. We hadden een afleiding.
Dat was grappig want dan gingen ze een puzzel maken die
ze niet nodig hadden. Ze moesten vier codes oplossen. Die
konden ze vinden door puzzels optelossen. De tweede
groep had hem gehaald ze hadden ook nog tijd over.
Mirthe, Nanet, Guusje, Thijs, Stijn en Wout en heel groep 7

Help, een puber thuis!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Leiden de cursus Help, een puber thuis!
voor ouders van kinderen van 11-17 jaar.
Wat verandert er allemaal in de puberteit? ‘Mijn puber
wordt steeds brutaler en lijkt niet meer te luisteren naar wat
ik zeg…Wat kan ik doen?? ‘Hoe blijf ik in contact met mijn
puber en hoe voorkom ik ruzies?
In de cursus ‘Help, een puber thuis!’ wordt ingegaan op de
prettige, maar ook de lastige kanten van het omgaan met
pubers. Je krijgt alles te weten over het puberbrein en over
de veranderingen van kinderen in de puberteit. Hoe je om
kan gaan met vervelend gedrag van pubers, hoe je het
contact met je puber kunt verbeteren en hoe je ruzie kunt
voorkomen.
Is jouw kind een (beginnende) puber, dan is deze cursus
iets voor jou!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en start op dinsdag 13 november 2017
(19.30 - 21.30 uur) in het CJG Leiden Noord, Arubapad 2, 2315 VA, Leiden.
De cursuskost € 20,- per persoon. (Ouder)paren krijgen 10% korting. Aanmelden via
www.cjgcursus.nl.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

