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Agenda 
7, 8 , 9 en 10 juni Avond4daagse 
8 juni Sportdag groepen 3 t/m 8 
20 juni Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
21 juni Schoolreis 
21 juni Informatieavond ouders groepen 7 
24 juni Afsluitconcert Leerorkest 
28 juni Sportmiddag kleuters  

 
Schoolreis  groepen 1 t/m 7 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje! 

Het bedrag van het schoolreisje is € 25,00 per leerling. 

Wij verzoeken u dit bedrag over te maken naar de bankrekening van de 

Architect Ouderraad onder vermelding van de naam en groep van uw kind.  

Bankrekeningnummer (IBAN-nummer) voor de betaling van het schoolreisje 

is:  

NL17 INGB 0006 1902 54  

t.n.v. ASG inz Architect Ouderraad 

 

Helaas was in de vorige nieuwsbrief de letter ‘B’ van het IBAN-

nummer weggevallen. Deze moet er wel bij als u via de bank 

betaalt! 

 

Wilt u contant betalen dan kan dit bij de leerkracht van uw kind op: 

 Woensdag 25 mei om 08.15 uur en om 12.00 uur 

 Donderdag 26 mei om 08.15 uur en om 15.00 uur  

 Dinsdag 31 mei om 8.15 uur en om 15.00 uur 

  

De schoolreiscommissie 

 

Sportdag(en) 
Dit schooljaar hebben we 2 sportdagen. 

Woensdag 8 juni: groep 3-8  

Dinsdagmiddag 28 juni: groep 1-2 

Voor het organiseren van de sportdagen zoeken we ouders 

die ons hierbij willen helpen.  

De kinderen van groep 8 helpen mee bij de sportdag van 

groep 1-2. De lijsten waarop zich aan kunt melden hangen 

naast de deur van de groep. 

 
Voorstelling leerorkest 
De laatste les van het leerorkest is op woensdag 22 juni. Dit 

is een orkestles met alle kinderen. Op vrijdag 24 juni treedt 

het orkest vervolgens op voor alle kinderen, ouders,  de 

gebiedsmanager en tevens belangstellende raadsleden vanuit 

de gemeenteraad. 

Bij goed weer wordt buiten opgetreden, bij slecht weer 

moeten we naar binnen verhuizen en zal het orkest 2 

optredens verzorgen. De ouders van de kinderen die optreden 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
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Nieuws van de MR 
Bent u benieuwd wat de MR is of wat wij doen? Dat vertellen wij graag.  

De MR van de Architect en Montessorischool Buiten bestaat uit 3 ouders en 3 

personeelsleden, die zich inzetten voor het goed functioneren van de school (kwaliteit 

onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij 

met de directie en vertegenwoordigen de achterbannen (ouders en personeel). 

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in 

onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en 

de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor 

personeel en leerlingen e.d. 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp 

kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer 

de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting 

personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben 

de ouders instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. 

Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op 

Scholen’. 

Heeft u een vraag, tip of suggestie voor de MR, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar een 

van de MR-leden. Dat zijn: 

 Anita van de Plasse Anita.vandeplasse@architect.asg-almere.nl 

 Muriel Issa Muriel.issa@architect.asg-almere.nl 

 Remco Keijser Remco.Keijser@architect.asg-almere.nl 

 Marjan van Gelder Marjan.vanGelder@architect.asg-almere.nl 

 Sietske Boonstra S.Boonstra@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl 

 Valentijn van Horn V.vanHorn@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl 

 
Verteltas werkgroep 

De moeders van de verteltasgroep zijn inmiddels 

aan hun vierde verteltas bezig. Deze tas gaat 

over het Letterwinkeltje. In de tas zitten 

spelletjes en boeken waarmee kinderen kunnen 

oefenen met de letters en klanken. Ook zijn we 

nog druk met de tas ’van een  kleine mol die wil 

weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. De tas 

is genaaid en de spelletjes zijn uitgeknipt en 

gelamineerd. Van alle dieren uit het boek maken 

we handpoppen, zodat de 

kinderen het verhaal na kunnen 

spelen. Ook de poep van de dieren is 

nagemaakt van klei, om het helemaal 

echt te maken! Hebt U ook zin om mee 

te doen? Meld U aan bij juf Els 
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Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water 

ligt in Antarctica. 

 

 

 

 

Traktatietip: Hello Kitty rijstwafels 
Benodigdheden: 

 Rijstwafels 

 Plastic folie 

 Roze papier 

 Wit papier 

 Zwarte ronde stickers of papier (uit perforator) 

 Gele ronde stickers papier 

 

Hoe maak je deze traktatie? 

Deze Hello Kitty snack is heel makkelijk te maken! 

Wikkel de rijstwafels per stuk in plastic folie. Knip van 

het roze papier strikjes en van het witte papier oren. 

Plak deze op de folie met lijm. De zwarte sticker kun 

je nu ook plakken om als ogen te gebruiken en de 

gele gebruik je als neus. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


