
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 18,  jaargang 4,  24 juni 2016 
 

 
Agenda 
28 juni Sportmiddag kleuters 
1 juli Rapport mee 
6-7 juli Rapportgesprekken  
8 juli Musicalavond leerlingen groep 8 
12 juli Zomerfeest 
13 juli Laatste schooldag leerlingen 
14 juli  Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. de 

verhuizing 

 
Afscheid leerkrachten 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een 

aantal leerkrachten. Zij gaan vanaf volgend schooljaar op een 

andere school in Almere aan het werk.  

De volgende juffen en meester zijn na de vakantie niet meer 

werkzaam op de Architect: 

Juf Muriel, meester Jan, juf Anita, juf Barbara, juf Alma en juf Marjo. 

In de laatste week van het schooljaar is er voor ouders en kinderen gelegenheid om afscheid 

van hen te nemen. Hierover wordt u geïnformeerd via “Mijn Schoolinfo”. 

 
Schooljaar 2016-2017 
Vanaf 14 juli genieten alle kinderen van een welverdiende lange zomervakantie. 

Op maandag 29 augustus verwachten we alle kinderen weer op school. Het wordt het eerste 

schooljaar met z’n allen op het hoofdgebouw! 

Voor het nieuwe schooljaar is er nog niet voor alle groepen bekend welke juf/meester voor de 

klas zal staan. Zodra de vacatures definitief vervuld zijn laten we u dit weten via “mijn 

schoolinfo”.  

 

Groep 1-2 A  juf Els, op 10 vrijdagochtenden is juf Pine in de groep. Juf Els heeft dan  

   tijd om ICT-taken te doen. 

groep 1-2 B  juf Bianca 

groep 3  juf Jenny (ma, di, wo) juf Sabine (do, vr) 

groep 4 juf Arian (ma, di, do, vr), juf Sabine (wo). Juf Arian is op 10 

woensdagen aanwezig en heeft dan tijd om ICT- taken te doen. 

groep 5  vacature 

groep 6  juf Sibrich (ma, di, wo, vr) juf Jenny (do) 

groep 7  vacature 

groep 8  juf Anja (ma, di) juf Caro (wo, do,vr)  

   vacature onderwijs- assistent 4 ochtenden 

 

Vakdocent gym* meester Ernst-Jaap (ma, di, wo) 

Administratie* juf Katinka (ma, di, wo?) 

Conciërge*  meester Mohamed (do) 

Sterk in de klas* juf Gera (ma, di, do) 

 

Directeur*   Froukje Mulder 

Adjunct-directeur* Pine Schuurmans 

Interne begeleiding* juf Marja (1 dag) , vacature 

 

*zowel voor De Architect als voor Montessorischool Buiten 

 

Activiteitencoördinator brede school de Bouwmeester juf Wendy 

Inhoudsopgave 

1. Agenda 

2. Schooljaar 2016-2017 

3. Afscheid leerkrachten 

4. Rapporten en 

rapportgesprekken 

5. Sportmiddag groep 1-2 

6. Schoolreisje 

7. Clinic Jing Wu voor groep 4 

8. Traktatietip 

9. Waterweetje 

 
 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 18,  jaargang 4,  24 juni 2016 
 

 

 

 

 

Rapporten en rapportgesprekken 

Op vrijdag 1 juli krijgen alle kinderen van de groepen 1-7 hun laatste 

rapport van dit schooljaar mee naar huis. Op woensdag 6 en donderdag 7 

juli zijn de rapportgesprekken. U kunt zich hiervoor weer inschrijven via 

“mijn schoolinfo” 

 

 

Sportmiddag groep 1-2 
Dinsdag 28 juni is de sportmiddag voor de kleuters van de Architect en Montessorischool 

Buiten. Dit jaar vindt deze plaats op het schoolplein van de 

Molierestraat. Om 13.00 uur wordt er verzameld op het plein van 

Montessorischool Buiten. De kleuters sporten van 13:00uur tot 14:30 

uur. Hierna lopen de kinderen van De Architect met hun leerkracht en 

hulp terug naar het hoofdgebouw. De kinderen van de groepen 8 van 

De Architect en Montessorischool Buien gaan de spellen begeleiden. 

Net als tijdens de sportdag van de kinderen van groep 3-8 zorgt de 

ouderraad ook deze middag voor een gezonde snack. 

De gymles voor de kinderen van groep 6 vervalt deze middag. Meester 

Ernst-Jaap coördineert de sportmiddag voor de kleuters.  

 

 

 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 
Dinsdag 21 juni 2016 zijn de groepen 1 t/m 7 van De 

Architect op schoolreis naar Duinrell geweest. Omdat 

het de dag ervoor de gehele dag had geregend, 

verscheen iedereen met jassen en regenkleding op 

het hoofdgebouw. 

Na ruim 5 kwartier rijden kwamen we bij het 

attractiepark aan. De kinderen hebben zich prima 

vermaakt. Zolang we in het attractiepark waren, is 

het mooi weer geweest. Niet te warm, maar wel 

droog.  

 

Om drie uur was het weer tijd om naar huis te 

gaan. 

Na ongeveer een kwartier rijden begon het 

…………. te regenen. Wat hebben we het dus 

enorm getroffen met het weer!! Door de drukke 

avondspits kwamen we om ongeveer half 5 

allemaal weer veilig bij school aan. Het was een 

schoolreis om met veel plezier aan terug te 

denken. 
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Water is de beste dorstlesser 

  
 

Clinic Jing Wu voor groep 4 
Vorige week maandag, 13 juni, was meester 

Ernst Jaap met groep 8 mee op kamp.  

Hierdoor kon de gymles niet doorgaan, maar 

voor groep 4 toch wel. 

Op initiatief van Reyhan en zijn vader, is er 

iemand van Jing Wu Kids langsgekomen. 

Meester Anton heeft een Jing Wu les 

gegeven, het is een soort zelfverdediging, 

ook leren de kinderen hiermee meer 

zelfvertrouwen te krijgen. 

De kinderen begonnen met een warming up, 

daarna kregen ze training in 

verschillende oefeningen. 

Ze hebben met veel enthousiasme 

meegedaan aan deze les en 

vonden de les ook erg leuk. 

Misschien voor herhaling vatbaar? 

De kinderen hebben allemaal een 

folder meegekregen en mogen als 

zij dat willen 1 keer gratis 

meedoen, een proefles. 

 
 
 

 
Traktatietip:  Gezonde frietjes 

Benodigdheden 

 Soepstengels 

 Smeerkaas 

 Snoeptomaatjes 

 Plastic frietbakjes en vorkjes 

 Servetten 

Werkwijze 

 Leg de servetten in de frietbakjes 

 Breek de soepstengels in kleine stukjes en leg ze op de 

servetten 

 Doe wat smeerkaas in het bakje 

 Leg er een snoeptomaatje langs 

 Vorkje erbij, klaar! 


