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Afwezigheid Froukje Mulder  
Vanaf morgen, vrijdag 2 juli, is Froukje Mulder, directeur van De Architect, niet op school vanwege 
een operatie. Volgende week werkt zij vanuit huis omdat zij een week met haar been omhoog 
moet.  

 
Afscheid van twee teamleden  
We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van juf Anja. Zij gaat met pensioen. Ze heeft 
met veel plezier op De Architect gewerkt en zal morgen nog een klein feestje met de leerlingen 
vieren. We wensen juf Anja een goede tijd na alle jaren die ze zich heeft ingezet voor de leerlingen 
van De Architect.  
Ook Sietske van de administratie gaat De Architect verlaten. Zij gaat minder werken en blijft 
werken op de andere school van ASG waar zij de administratie doet. Wij wensen Sietske veel 
plezier en geluk na haar jaren op De Architect.  
 

Bezetting schooljaar 2021-2022 
De bezetting voor komend schooljaar is bijna rond. Directie heeft een gesprek gevoerd met een 
kandidate voor de vacature in groep 6. Het is bijna zeker dat deze kandidaat op De Architect komt 
werken. Zodra dit zeker is, ontvangen de ouders van groep 6 hierover bericht. 
 

Groep Leerkracht Dagen 

1-2A Zahraa Al-Shusha maandag tot en met donderdag 

 Elizabeth de Boer Vrijdag  

1-2B Bianca Muller maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Jeamy  Khan woensdag 

3 Jenny Kempe maandag, dinsdag en woensdag 

 Jeamy  Khan Donderdag en vrijdag 

4 Arian Koevoets maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Anita van de Plasse woensdag 

5 Sander de Groot maandag tot en met donderdag 

 Monique van der Ploeg vrijdag 

6 Lilien Aliar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Eén van deze dagen voert zij andere taken uit. 

Agenda 

  
Donderdag       1 juli             rapportgesprekken 
Maandag          5 juli   doorschuifuur 
Vrijdag              9 juli              lesvrije middag 
Maandag       12 juli              start zomervakantie 
Maandag       23 augustus   start nieuwe schooljaar 
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 Vacature  
 

dinsdag, donderdag en vrijdag  
De nieuwe leerkracht staat 2 dagdelen samen met juf 
Lilien. 

7 Marjon Santing maandag tot en met vrijdag 

8 Anita van de Plasse maandag en dinsdag 

 Caro Pijl woensdag, donderdag en vrijdag 

 Extra ondersteuning  

 Elizabeth de Boer dinsdag en donderdag 

 Monique van der Ploeg donderdag 

 Vakleerkracht gym  

 Ernst Jaap de Haan maandag en dinsdag 

 onderwijsassistente  

 Coby Kaarsgaren maandag, dinsdag en donderdag  

 Administratie  

 Adriënne Speek wordt nog vastgesteld 

 Intern Begeleider  

 Lonneke van Hezewijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Directie  

 Froukje Mulder maandag tot en met vrijdag 

 
Vakanties en lesvrije dagen in schooljaar 2021-2022 
 

Vakanties en feestdagen Data Lesvrije dagen en middagen 

 10-9-2021 lesvrije middag 

 13-9-2021 Lesvrije dag: studiedag  

 8-10-2021 lesvrije dag: studiedag 

Herfstvakantie 18-10-2021 tot en met 22-10-2021  

 19-11-2021 lesvrije dag: studiedag 

 24-12-2021 lesvrije dag 

Kerstvakantie 27-12-2021 tot en met 7-1-2022  

 10-1-2022 Lesvrije dag 

 4-2-2022 lesvrije middag 

 7-2-2022 lesvrije dag 

voorjaarsvakantie 21-2-2022 tot en met 25-2-2022  

 4-3-2022 Lesvrije middag 

Goede vrijdag en Pasen 15-4-2022 tot en met 18-4-2022  

meivakantie 25-4-2022 tot en met 6-5-2022  

hemelvaart + vrijdag 26-5-2022 en 27-5-2022  

Pinksteren 6-6-2022  

 24-6-2022 lesvrije middag 

 27-6-2022 lesvrije dag 

 8-7-2022 lesvrije middag 

 15-7-2022 lesvrije middag 

zomervakantie 18-7-2022 tot en met 26-8-2022  
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Doorschuifuur 
Elk schooljaar is het laatste lesuur van de laatste maandag het doorschuifuur. In dat uur maken de 
leerlingen kennis met de leerkracht die zij het volgend schooljaar hebben. Nieuwe leerlingen maken dan 
ook kennis met hun nieuwe klasgenoten. Het doorschuifuur is dit jaar op maandagmiddag 5 juli. 
 

Nieuw tarief TSO  
Het tarief van €1,45 per keer voor overblijven is te laag om alle kosten voor de 
overblijf te dekken. Vanaf volgend schooljaar gaat het tarief omhoog. Gelukkig 
maar met vijf cent per keer. Het nieuwe tarief wordt vanaf  
23 augustus €1,50. 

 
In de zomervakantie verzorgt MijnTSO de jaarovergang van de leerlingen in de app. Kijkt u de laatste week 
van de zomervakantie of uw kind in de goede groep is ingedeeld? Als dat niet zo is, zal dat geen gevolgen 
hebben voor de mogelijkheid om over te blijven. Het vraagt dan alleen nog een administratieve aanpassing. 
 


