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Agenda 
   
1 februari middag lesvrij 
4 februari hele dag lesvrij  
8 februari         rapport mee 
13 en 14 februari        rapportgesprekken groep 1-7 
         Adviesgesprekken groep 8 
15 februari middag lesvrij 

18- 22 februari Voorjaarsvakantie 

 
 

KIDD, kunst is dichterbij dan je denkt 
Komende weken hebben alle klassen een workshop van KIDD.  
Groep 1-2  6 februari in de ochtend 
Groep 3     5 februari in de ochtend 
Groep 4-5  7 februari in de middag 
Groep 6     6 februari in de middag 
Groep 7     7 februari in de ochtend 
Groep 8     4 maart de hele dag 
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over KIDD in groep 5. 
 

Studiedag van vrijdag 15 maart wordt verzet naar 22 maart 
Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft vernomen is er op 15 maart een landelijke onderwijsstaking. Een 
groot deel van onderwijspersoneel is bereid te gaan staken. Naar verwachting zullen er ook leerkrachten 
van De Architect gaan staken. Op 15 maart heeft het team een studiedag en deze dag wordt verzet naar 22 
maart. Dit betekent dat de leerlingen dan lesvrij hebben. De reden voor het verschuiven van de studiedag is 
dat de ontwikkeling van onze school door kan gaan. Net als de leerlingen willen ook wij bijleren. Als wij de 
studiedag op de stakingsdag houden, kunnen we mogelijk niet met het hele team aan de slag. Uw kind 
heeft dus lesvrij op vrijdag 22 maart. 
Naar verwachting is De Architect gesloten op vrijdag 15 maart. Dit is afhankelijk van het aantal teamleden 
dat meedoet aan de staking.  

 
Nieuw buitenspeelmateriaal 

Afgelopen jaar heeft meester Ernst 
Jaap onderzocht wat de kinderen en 
het team van De architect missen op 
het schoolplein. Op basis van zijn 
onderzoek is er een keuze gemaakt 
voor bepaalde speeltoestellen en deze 
zijn inmiddels geplaatst. Aan de 
voorkant van het plein staat nu een 
ronde blauwe tafeltennistafel waar de 
kinderen al verschillende spellen mee doen. Vorige week dinsdag werd  ook 
een schommel, geplaatst, naast het klimrek. Nadat eerst het beton moest 
uitharden, heeft juf Froukje vrijdag in de ochtendpauze het lint doorgeknipt.  
Komende week zal het buitenspeelgoed ook aangevuld worden!  
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KIDD groep 3 

Dinsdag krijgen we een KIDD les.  
Dan komt er een kunstenaar op school om ons les te geven.  
We gaan dan een kunstwerk maken met droog afval.  
We moeten daarvoor heeeeeel veel plastic verzamelen. 

 
  We hebben nog veel meer nodig!! Heeft u   
  nog plastic voor ons? 
  U kunt dit tot dinsdagochtend 5 februari                                              
  inleveren bij groep 3.  
 
 

We hebben in de klas al een beetje  
geoefend met het maken van een kunstwerk(je).  
We kregen een plastic boterhamzakje en 2 elastiekjes.  
We moesten het zakje vullen met afval en dicht  
maken met het elastiekje. Dat was best wel lastig.  
We hebben goed samengewerkt om dat voor 
elkaar te krijgen. De meeste kinderen hebben er  
een dier van gemaakt, maar er was ook een snoepje  
te zien. 

 
Betaling van het schoolreisje  
Maandag 20 mei gaan we met de groepen 1 t/m 7 met de bus op schoolreisje. We zijn, als 
schoolreiscommissie, bezig de prijzen van het dagje uit met de bus te vergelijken. Voorgaande jaren 
kwamen we uit rond de 25,00 euro per leerling. We proberen het schoolreisje 
onder de 25,00 euro te houden.  
U kunt het schoolreisje eventueel in 3 termijnen betalen: 
1e termijn 7,50 per kind voor 1 maart. 
2e termijn 7,50 per kind voor 1 april. 
3e termijn het nog openstaande bedrag voor 13 mei. Dit bedrag wordt 
bekend zodra we weten waar het schoolreisje naar toe gaat. U leest er 
dan over in de Nieuwsbrief. 
Om het administratief makkelijk te maken vragen we u het geld voor de schoolreis over te maken op de 
rekening van de ouderraad.  
Dat kan onder vermelding van de naam en groep van uw kind en de mededeling: schoolreisje. 
Het IBAN-nummer van school is 
NL 17 INGB 000 6 1902 54 
t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmifr0nfLfAhXHEVAKHVU9BlAQjRx6BAgBEAU&url=https://lankafertilizerltd.com/school-bus-clipart-black-and-white/165481_school-bus-art-group-with-57-items/&psig=AOvVaw3NyChEILuF_7k3bjEqzyjH&ust=1547725709609584
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Waterpokken in de kleuterklas 
 
In de kleuterklas zijn er kinderen met waterpokken. Hieronder leest u meer over de ziekteverschijnselen en 
over wat u het beste kunt doen als u deze herkent bij uw kind. 
 
Wat zijn symptomen van waterpokken? 
Waterpokken start meestal met lichte koorts en hangerigheid bij kinderen. Na 1 of 2 dagen komen er kleine 
rode bultjes op de huid, beginnend op het hoofd of de romp. Op die bultjes ontstaan blaasjes die veel jeuk 
veroorzaken. Na een paar dagen drogen ze op en worden het korstjes. De ziekteverschijnselen duren 
ongeveer tien dagen. Behandeling door een arts is meestal niet nodig. De ziekte geneest zonder 
medicijnen. 
Besmetting en preventie van waterpokken 
Waterpokken is heel besmettelijk vanaf twee dagen voor het optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes 
een korstje hebben (meestal uiterlijk zeven dagen na het ontstaan van de blaasjes). Door hoesten, niezen 
en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Door het inademen van deze druppeltjes of 
door direct contact met vocht uit de waterpokkenblaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft 
gehad besmet worden. 
Aan blaasjes krabben kan zorgen voor ontstoken wondjes. Houd daarom de nagels kort. 
Besmetting is moeilijk te voorkomen, omdat iemand met waterpokken al besmettelijk is voordat de 
ziekteverschijnselen optreden. 
 
Heeft uw kind waterpokken? Vertel het dan aan de leerkracht. 
 
 

Schoolfruitproject 
Deze week eten de kinderen: 
  
 
 

Link voor de nieuwsbrief:  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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“Goed gedaan” les 9 
Thema 9 van Goed gedaan is: ‘Wat voel ik?’ 
 
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind begrijpen wat er in die ander omgaat. (Wat 
denkt, voelt en wil hij?) Kinderen kunnen dat nog niet zo goed inschatten. Hun inlevingsvermogen moet 
nog groeien. Help daarbij! 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. 
(Een spin doet geen kwaad, maar hij ziet 
er ‘eng’ uit.) 

• Mensen kunnen daardoor verschillende 
dingen denken, voelen en willen terwijl 
ze hetzelfde zien of doen. 

• Als je goed oplet (kijken, luisteren, 
vragen stellen), kun je erachter komen 
wat een ander denkt, voelt, wil. 

 
Tips voor thuis 

 Leer uw kind goed naar anderen te 
kijken en te luisteren. ‘Kijk eens goed 
naar je broertje! Vindt hij dit spel ook 
leuk?’ ‘Luister eens goed naar je zus. 
Waarom wil ze dat niet?’ 

 Vertel uw kind regelmatig wat u voelt 
en wilt, en hoe hij daar rekening mee 
kan houden. ‘Ik vind rommel niet fijn. 
Dan zie ik mijn meubels niet goed meer. 
Daarom wil ik dat jij je speelgoed 
opruimt.’ 

 Probeer uzelf ook in de beleving van uw 
kind te verplaatsen: 
Voor hem is een kasteel in de kamer 
bouwen écht leuk! 
Voor hem is heel lang bij die tante op 
bezoek misschien écht saai! 


