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Agenda
13 en 14 februari
14 februari
15 februari
15 februari
18- 22 februari

rapportgesprekken groep 1-7
Adviesgesprekken groep 8
schoolfotograaf
middag lesvrij
vanaf 17.00 talentenshow
Voorjaarsvakantie

Studiedag van vrijdag 15 maart wordt verzet naar
22 maart
De studiedag van 15 maart wordt verzet naar 22 maart in
verband met de onderwijsstaking op 15 maart. Uw kind heeft dus
lesvrij op vrijdag 22 maart.
U hoort later of de school 15 maart dicht is vanwege de staking;
dit is afhankelijk zijn van het aantal teamleden dat meedoet aan
de staking.

Een stagiair op school
Tot de zomervakantie loopt Sam Stuijver stage op De Architect. Sam is student op de
Vrije Universiteit. Hij volgt daar een masteropleiding Onderwijs en Innovatie en zal niet
voor de groep staan, maar op school onderzoek doen naar de afstemming van het
taalonderwijs op de leerlingen van De Architect. Hij zal daar ook een advies over
schrijven.

De Ouderraad is opzoek naar nieuwe leden
De ouderraad van De Architect bestaat uit een aantal ouders/verzorgers die diverse activiteiten regelt voor
de leerlingen.
Deze activiteiten zijn o.a.:
 Luizencontrole
 Schoolfotograaf
 Sinterklaas
 Kerstdiner
 Paasontbijt
 Lentefeest en/of Koningsspelen
 Avondvierdaagse
 Sportdagen
 Afscheidsfeest groep 8
Zij vergaderen, met name in het begin van het schooljaar, een paar keer. Daar wordt besproken wat er
precies gedaan moet worden, wie welke activiteiten op zich neemt, etc.
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en naar een nieuwe voorzitter vanaf schooljaar 2019-2020.
Lijkt het u het leuk om lid van de ouderraad te worden of de nieuwe voorzitter van de ouderraad te
worden? Laat dit dan weten aan Geeske (huidige voorzitter ouderraad, samen met Sylvana) of bij Froukje.
Voor meer informatie kunt u bij hen terecht.
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Groep 4-5
Donderdag 7 februari heeft groep 4-5 een masterclass
acteren gehad. In een voorbereidende les keken de
leerlingen naar Studio BonteHond, een TV-serie van
BonteHond waarbij de personages uit de voorstellingen een
tweede leven krijgen op tv. De omgeving en de karakters
van de serie zijn geïnspireerd op Almere. Nadat de
leerlingen de aflevering hadden bekeken, gingen ze zelf een
personage vormgeven en parodiëren. Ze ontdekten wat
een parodie is en hoe je zelf een parodie kunt maken door
iets uit te vergroten.
Lottie De Bruijn, die zelf in TV-series heeft
gespeeld, kwam de masterclass geven. Na een
spoedcursus televisie-acteren gingen de leerlingen
in groepjes zelf een aflevering van Studio
BonteHond opnemen voor een green screen. Ieder
groepje koos een locatie uit Almere waar de scène
zich ging afspelen. Bij ieder groepje werden
kinderen uitgekozen om de acteurs te helpen met
het haar, de tijd en stilte op de set. Lottie nam
tijdens deze masterclass met de iPad de gespeelde
scènes op. We kregen een compliment voor ons
acteren. Deze week krijgen de kinderen de filmpjes
in de klas te zien.

Vakantielezen
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en aandacht besteed aan
lezen.
Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. Natuurlijk
kunnen er boeken geleend worden uit de openbare bibliotheek. De leerlingen van
De Architect, uit groep 3 tot en met 8, lenen een boek via de bibliotheek van
school.
Om het lezen van de boeken in de vakantie te bevorderen, kiezen de kinderen een
opdracht die bij het boek gemaakt/gedaan kan worden. Na de vakantie leveren de
kinderen de opdracht in bij de leerkracht. De “producten” krijgen een plekje in de
klas zodat andere kinderen kunnen zien wat hun klasgenoten gelezen hebben en op leesideeën gebracht
kunnen worden. Ook is er voor de kinderen die dit gedaan hebben een presentje.

Traktaties
Als uw kind jarig is, dan is het feest en mag uw kind trakteren in de groep en de klassen rond. Op De
Architect zien wij graag gezonde traktaties. Voor ideeën kunt u kijken op internet. Met het trefwoord
‘gezonde traktaties’ zijn er veel voorbeelden te vinden. Denk er ook aan dat een traktatie niet veel en duur
hoeft te zijn. Omdat niet alle ouders willen dat hun kind veel snoep eet, geven we traktaties waar veel
snoep in zit met de kinderen mee naar huis.
Op vrijdag 8 maart organiseert Wendy vanuit de brede school een koffieochtend voor ouders over gezonde
traktaties. Bij de groepen hangen intekenlijsten.
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Helpende handen gezocht
We zijn ook op zoek naar ouders die op
woensdag-, donderdag- en/of
vrijdagochtend willen helpen met het
schoonmaken en klaar zetten van het fruit.
Een beetje afhankelijk van hoeveel ouders kunnen helpen, is het
een half uurtje tot een uur werk per dag, bij voorkeur meteen om half negen. Als
het fruit er aantrekkelijk uitziet dan eten de kinderen er goed van. Helpt u mee?
U kunt zich aanmelden bij Froukje, bij Sietske of bij de ouders van de ouderraad.

Schoolfruitproject
Deze week eten de kinderen:

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

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

Talentenjacht
Morgen is het zover. Dan is de grote talentenjacht op De Architect! s’ Ochtends hebben de deelnemers de
generale repetitie. Daarna presenteren ze hun talent aan alle leerlingen van De Architect. De show voor
ouders gaat wegens omstandigheden morgen niet door. Deze is verschoven naar vrijdag 1 maart. In de
bijlage bij deze Nieuwsbrief staat hierover meer informatie.
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“Goed gedaan” les 10
Thema 10 van “Goed gedaan” is ‘Wat denk
ik?’
Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, kun je
je gevoel niet zomaar veranderen. Maar de
negatieve gedachten die je dan hebt, kun je wél
leren sturen. Door positief te denken en
oplossingen te zoeken voel je je rustiger en
sterker.
• Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt
je fijner als je goed op de leuke kanten let.
• Als er iets misgaat, schrik je en word je vaak
bang, boos of verdrietig. Dat is heel gewoon.
• Gelukkig kun je jezelf ook weer kalmeren door
tegen jezelf te zeggen: ‘Kalm, het komt wel
goed!’
• Als je weer rustig bent, kun je een slim plan
bedenken.
Tips voor thuis
 Begrijp uw kinds schrik als er iets misgaat,
maar laat hem niet doorschieten in zijn
boosheid, angst of verdriet. Help hem rustig
worden en ‘een slim plan’ bedenken.
 Zeg ‘denk eens positief!’ wanneer uw kind
moppert over kleine dingen of twijfelt aan zijn
eigen kunnen.
 Geef zelf het goede voorbeeld wat betreft
positief denken en oplossingen zoeken.
Kinderen leren ontzettend veel van
voorbeeldgedrag van hun ouders!

