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Kennismaking nieuwe interim directeur: Leon Dijcks 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en de eerste week hebben we inmiddels achter de rug! We zijn 
weer enthousiast van start gegaan en ook aan de kinderen was te zien, dat ze er weer een mooi en gezellig 
jaar van willen maken waarin bovendien weer veel geleerd zal worden. 
 
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er een directiewissel heeft plaatsgevonden met ingang van dit 
schooljaar. Froukje is een nieuwe uitdaging aangegaan. We danken haar hartelijk voor haar grote inzet voor 
de school en wensen haar veel succes toe op haar nieuwe school. 
 
Als interim directeur mocht ik samen met het team dit schooljaar opstarten. In principe ben ik vooralsnog 
elke dag op school aanwezig. U zult mij met regelmaat op het schoolplein zien zodat we elkaar daar 
regelmatig kunnen ontmoeten en begroeten. 
 
Zoals bij elke start van een schooljaar op alle scholen het geval is, moest er door ons allen weer veel 
geregeld en opgestart worden. We gaan er weer samen een fijne en leerzame tijd van maken voor onze 
leerlingen. 
 
Wat helaas niet veranderd is in vergelijking met vorig schooljaar is het leerkrachtentekort in Almere. 
Gelukkig is het gelukt om de bezetting van alle groepen op de Architect rond te krijgen. Het blijft echter een 
hele uitdaging om bij ziekte of afwezigheid van collega’s vervanging te vinden. Uiteraard wordt hier alles 
aan gedaan in zulke situaties maar houdt u er a.u.b. rekening mee, dat het voor kan komen dat u ’s 
ochtends onverhoopt een bericht krijgt via Social Schools waarin staat dat we uw zoon of dochter helaas 
niet op school kunnen ontvangen vanwege ziekte of afwezigheid van de leerkracht. Ik verzoek u daarom 
vriendelijk doch dringend hier goed op voorbereid te zijn, zodat uw zoon of dochter thuis of elders kan 
verblijven. 
 
Voor nu wens ik ons allen een mooi nieuw schooljaar toe en zie ik uit naar een fijne samenwerking. 
 
Hartelijke groet, 
 
Leon Dijcks 
Interim directeur 
 
 
 

Agenda 
12 september           Lesvrije dag: Studiedag 
23 september           Lesvrije middag, school tot 12.00 – geen TSO 
7 oktober                   Lesvrije dag: studiedag 
17 t/m 21 oktober   Herfstvakantie 
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MijnTSO 
De eerste factuur van MijnTSO wordt eind september verstuurd. Deze 
factuur gaat over de maanden augustus en september. Daarna volgen 
de facturen maandelijks. 
Let op! Vergeet uw kind niet aan- of af te melden in MijnTSO. Zo 
voorkomt u onnodige kosten. 

 
Ouderraad 2022-2023 
De ouderraad (OR) van De Architect bestaat uit vrijwillige ouders. De OR organiseert het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Koningsspelen en andere activiteiten. Ieder jaar is de OR weer 
afhankelijk van vrijwillige hulpouders. De OR zoekt nog nieuwe hulpouders. Lijkt het u leuk om 
mee te denken en te helpen bij het organiseren van diverse activiteiten in school, geef u dan zo 
snel mogelijk op via: ouderraad@architect.asg.nl. 
 
Schoolfotograaf 
Eind vorig schooljaar is de schoolfotograaf geweest. Deze foto’s zijn nog steeds te bestellen via de 
schoolfotograaf. U kunt ook de foto’s digitaal ontvangen. Log gerust nog in. Uw zoon/dochter 
heeft voor de vakantie een kaartje meegekregen met de inloggegevens. De foto’s blijven een jaar 
beschikbaar. 
 
Gevonden voorwerpen 
Tassen, broodbakjes, sokken en (gym)kleren….. vinden wij na schooltijd in de school.  
Als we niet weten van welke leerling het is, verzamelen we die spullen in de houten bak die bij de 
ingang staat. U kunt tot vrijdag 9 september a.s. in deze bak kijken of er spullen van uw 
zoon/dochter in zitten. Daarna doen we de spullen weg. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie/het lesgeld 
voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is voor 
voetbal, muziekles, dans, judo, 
theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag 
doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. 
Op de Architect kan er een aanvraag gedaan worden voor de leerlingen van de school. U kunt 
daarvoor een formulier ophalen bij Adriënne van de administratie. 
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EU schoolfruit 
Dit jaar doet De Architect weer mee met het EU Schoolfruit. Van 5 september 2022 tot  
10 februari 2023 krijgt de school iedere week drie soorten fruit of groente geleverd.  
De leverancier brengt het fruit op dinsdag en de kinderen eten het op woensdag, 
donderdag en vrijdag. We bedanken nu al de hulpouders die helpen om het fruit te 
verdelen in de klassen. 
 
Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsbrief EU Schoolfruit.  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm#tab1 


