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Geachte ouders, verzorgers, 
 
Inmiddels ligt de zomervakantie drie weken achter ons en kondigt de herfstperiode zich aan! 
 
Deze maand zullen door bestuur en MR stappen gezet worden in de zoektocht naar een nieuwe 
vaste directeur voor de Architect. De hoop en verwachting zijn, dat deze na de kerstvakantie kan 
worden verwelkomd. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gehouden. 
 
Op dit moment is er op onze school één positieve Coronabesmetting bekend. We weten nog niet 
hoe het virus zich gaat ontwikkelen in de komende periode. Binnen de Almeerse Scholengroep 
wordt wel al vooruit gekeken. Er worden momenteel op alle scholen plannen gemaakt over wat 
we gaan doen bij een nieuwe Coronagolf. Deels worden er afspraken gemaakt, die voor alle 
scholen gelden. Er worden echter ook school specifieke afspraken gemaakt. Uiteraard wordt dit 
beleid zorgvuldig besproken door team, MR en directie. 
 
Deze eerste schoolweken kon in alle groepen dagelijks les worden gegeven. Dat is erg fijn want het 
is belangrijk dat dit primaire proces doorgang kan vinden ondanks het leerkrachtentekort. Er zijn 
daardoor nauwelijks vervangers beschikbaar. 
 
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. 
 
Hartelijke groet, 
 
Leon Dijcks 
Interim directeur 
 
 
 
 
 

Agenda 
19-23 september     Kennismakingsgesprekken 
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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Nieuws uit groep 1/2A 
 
Welkom aan de nieuwe kleuters uit onze groep: Megan, Nika, Jenoáh, Sara, Jumana, Amir, Youssef 
en Arleta! 
 
Afgelopen weken hebben we een rustige start gehad met de groep. We zijn begonnen met het 
thema Kleurenmonster (emoties). Het Kleurenmonster kan veranderen in verschillende kleuren, 
iedere kleur is een andere emotie. We hebben het veel over de emoties en leren daardoor onszelf 
en elkaar beter kennen. Tegelijkertijd zijn we veel bezig met de kleuren, het tellen, woordenschat 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net als de andere groepen maken wij gebruik van de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte. 
Hierbij werken we iedere week rond een ander rekendoel. In de eerste les ervaren we het rekenen 
met onze lijf. In de tweede les rekenen we rond hetzelfde doel in de kring met concreet materiaal. 
In de derde les passen we het rekenen toe aan de hand van een praatplaat (groep 1) of in een 
leerwerkboek (groep 2).  
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Ouderraad 2022-2023 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor nieuwe hulpouders voor de ouderraad. Helaas 
is daarbij niet het juiste mailadres genoemd. 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: 
administratie@architect.asg.nl. 
 
MR zoekt ouder 

De medezeggenschapsraad (MR) is, wegens verhuizing 
van een MR-lid,  op zoek naar een enthousiaste, 
betrokken ouder om de MR te versterken. 
Vind je het leuk om mee te denken over schoolzaken 
en beleid, meld je dan aan bij Marjon Santing (Groep 
7),  Anita van de Plasse (Groep 8 & 4) of Koosje Jonker 
(moeder van Dex , groep 7 en Ella groep 3), of Natasja 
Koster (moeder van Fenna, groep 3). Aanmelden mag 
eventueel ook bij de eigen leerkracht van uw kind of 
bij Leon Dijcks. 

 
Peutergym weer van start 
Sinds deze week wordt er elke woensdagochtend (van 8.30 uur tot 9.30 uur) 
in de speelzaal op school peutergym gegeven. Dit is voor kinderen van 2-4 
jaar en wordt georganiseerd door Talent In Opleiding. De flyer is gedeeld via 
Social Schools. U kunt uw kind opgeven via: r.wijnands@talentinopleiding.nl. 
 
EU schoolfruit is weer van start gegaan 
Afgelopen woensdag 7 september hebben we als school weer fruit ontvangen van het EU 
schoolfruit. Met dank aan onze hulpouders! Zij snijden en verdelen op woensdag, donderdag en 
vrijdag, tot de voorjaarsvakantie, het fruit per klas. 

 
 
 
 


