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Inschrijving nieuwe leerlingen 
Al in het voorjaar beginnen we met de voorbereiding op het volgende schooljaar. Daarbij is het belangrijk 
te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten. Hebt u een 3-jarige zoon of dochter die dit schooljaar 
of volgend schooljaar naar De Architect komt, maak dan een afspraak voor inschrijving. En wordt uw 
buurmeisje of buurjongen komend jaar vier en denkt u dat hij of zij naar De Architect komt? Laat uw buren 
dan contact opnemen met juf Froukje om een afspraak te maken voor een oriëntatie. Er is nog plaats in de 
kleutergroepen.  
 

Nieuws uit groep 1 en 2 B van juf Bianca 
De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt over koud /warm en 
dieren in de winter. Naar aanleiding van het prentenboek “kikker in de 
kou” leerden de kinderen er verschillende woorden bij. Want wat is een 
verenpak of een vacht?     
 
We hebben boeken en filmpjes bekeken over dieren die 
een winterslaap houden of een voedselvoorraad 
aanleggen. Soms was het verwarrend wat de dieren eten: 
Eten pinguïns graag mandarijnen en eten ijsberen alleen ijs en gras?   
 

 
 
 
 
 
Ook de dieren in Nederland waren een onderwerp  waar we 
samen over spraken in de kring. Zo zagen de kinderen dat er 
vogels naar het zuiden vliegen omdat zij in Nederland geen 
eten kunnen vinden en zij het koud hebben. Maar er zijn ook 
vogels die graag in Nederland blijven. Voor hen hebben de 
jongste kleuters een vogelhuisje geknutseld.  

Agenda 
  
30 en 31 januari   landelijke onderwijsstaking  
 De Architect is gesloten. 
3 februari            lesvrije dag, alle leerlingen zijn vrij 
7 februari rapporten groep 8 mee 
11 en 12 februari adviesgesprekken groep 8 
14 februari           rapporten groepen 1 t/m 7 mee 
17-21 februari     voorjaarsvakantie 
24 februari           studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
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Tekenen vinden veel kleuters moeilijk. Want hoe krijg je  
wat je in je hoofd ziet op papier? De enige manier om iets  
te leren is om het vaak te oefenen en te proberen. 
Bij ons op gang hangen mooie tekeningen van 
vogelhuisjes, gemaakt door de oudere kleuters! 
 

                                                                                                    
 
 
                                                                                            
 
Vanaf volgende week gaan we werken en praten over het 
bouwen van huizen en andere gebouwen. Het wordt vast weer 
een leuk en leerzaam thema. 

 
 

 

Periode 2 van Kunst is dichterbij dan je denk (KIDD)  
De tweede periode is gestart op 20 januari en loopt tot en met 14 februari voor de groepen 1 t/m 7. 
In deze periode zullen veel groepen het KAF gaan bezoeken. 
 

Wat gaan alle groepen doen? 
Groep 1/2 A en B gaan op 14 februari meedoen aan Eigenwijs Kijken in de speelzaal, hier zal een beeldende 
installatie worden opgesteld. 
Groep 3 doet op 13 februari mee aan A van Almere, dit is een  mimetheater in de groep. 
Groep 4 ging op 23 januari naar de theatervoorstelling Juffenballet kijken in het KAF. 
Groep 5 gaat op 7 februari op verschillende manieren portretfoto’s maken in de klas. 
Groep 6 gaat op 10 februari  naar Hallo Ajso! In het KAF. Dit is een muziekvoorstelling. 
Groep 7 gaat op 11 februari op excursie naar een foto-expositie in het KAF. 
Tenslotte: groep 8  sluit de KIDD-activiteiten af op 25 februari in de kleine zaal van het KAF. 
Verdere informatie voor de groep volgt nog. 
 
Het is weer een gevarieerd programma en we hopen dat iedereen van deze periode zal leren, maar ook zal 
genieten.    
 

Jeugdsportfonds 

Sport uw kind via het Jeugdsportfonds? Let dan even op het volgende: 
De aanvraag is geldig voor een jaar. Wendy en Sietske kunnen deze aanvraag niet 
verlengen zonder een formulier van u. Ook weten wij niet van alle kinderen dat zij via het 
JSF sporten. Denkt of weet u dat de aanvraag moet worden herhaald, bel of kom even 
langs.   
Een vergoeding voor zwemlessen wordt eenmalig verstrekt! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDmLqB2-zfAhWF-KQKHc5qCWQQjRx6BAgBEAU&url=https://denhelderactueel.nl/2015/04/pvda-stelt-vragen-over-subsidie-jeugdsportfonds/&psig=AOvVaw0D1aZMYW6qXg_Nz03bOm8v&ust=1547535986979478
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Sietske is maandag en woensdag op school aanwezig. Wendy is bereikbaar op nummer 06- 42741945. U 
kunt haar bellen om een afspraak te maken. Ook Andor, de buurtsportcoach kan aanvragen doen. Hij is op 
woensdagmiddag aanwezig op het kunstgrasveld. 
 

Helpende handen gezocht 
We zijn ook op zoek naar ouders die op woensdag-, 
donderdag- en/of vrijdagochtend willen helpen met 
het schoonmaken en klaar zetten van het fruit. Een 
beetje afhankelijk van hoeveel ouders kunnen helpen, 
is het een half uurtje werk per dag, bij voorkeur 
meteen om half negen. Als het fruit er aantrekkelijk 
uitziet dan eten de kinderen er goed van. Helpt u 
mee? 
U kunt zich aanmelden bij Froukje, bij Sietske of bij de 
ouders van de ouderraad. 
 
Link voor de nieuwsbrief:  https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-
ouders.htm 
 

 
“Goed gedaan” les 11 
 ‘Kiezen’ 
Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Als 
kinderen groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Doe ik mee met die groep? Loop 
ik boos weg of los ik het op? 
Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter! 

• Voordat je iets doet of kiest, moet je even nadenken: 

– Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen? 

– Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen? 

– Wil ik dat? 

• Doe of kies dan wat jou het beste lijkt! 
 
Tips voor thuis 

• Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt. ‘Je moet fruit eten omdat je dan minder snel 
ziek wordt.’ of ‘Je mag niet op paardrijden omdat dat veel te duur is.’ Door een waarom te geven, 
leert uw kind waar je op moet letten als je kiest, en wat de gevolgen van een bepaalde keuze kunnen 
zijn. 

• Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Behoed hem voor gevaarlijke misstappen, maar 
weet dat een kind ook om moet leren gaan met tegenvallers! 

 
 
 

 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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