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     Nieuws uit groep 5 
 
   Zoals jullie weten zijn de leerlingen van de Architect 

op schoolreisje geweest. De groepen 4 tot en met 7 waren 
naar familiepark Drievliet in Den Haag. 
Een aantal leerlingen van groep 5 doet verslag van deze leuke 
dag! 

 
 
Het was zo leuk. Ik was in een groepje met Ivy, 
Jazzlyn, Aicha, Nihel en Norsin. Norsin en ik 
gingen in zo’n draaiding en ik ging in de 
zweefmolen met Nihel. Het was zo leuk. En ik en 
Jazzlyn en Norsin gingen in zo’n kwal en het ging 
op de kop en ik ging niet eens schreeuwen en we 
gingen met z’n allen van de glijbaan. 
LEYLA 
 
Hallo, ik ben Shenylia. Ik zat met Sheanaisa, 
Nayara, Quinty, Lara en Adele in een groepje. We 
gingen naar Drievliet en we gingen in de leukste 
attracties zoals de kwal en de breakedance. Op 
de terugweg zat ik in de bus met Yiselle, Levi, 
Nayaras en Sheanaisa. Dat was mijn schoolreisje. 
Doeiiiii. 
SHENYLIA 
 
Op schoolreis gingen we in hele leuke attracties 
en als ik moet kiezen welke attracties ik het 
leukste vond dan ga ik voor de draaimolen en het 
piratenschip. Ik vond het heel leuk met mijn 
groepje en ik had toen heel veel plezier. 
Onderweg naar de attracties heb ik ook mijn 
vrienden gezien. 

LARA 
 
Het was een leuke dag op het schoolreisje. Ik was 
in het groepje van mijn moeder Mendy. En met 
mijn vriendin Leyla en met mijn vriendinnen Nihel 
en Jazzlyn. Aicha en Norsin waren ook mee. Ik 
heb gehuild en gelachen en ik was kletsnat 
geworden. Ik het meeste het allermeeste plezier 
gehad. 
IVY 
 
Ik ging van de glijbaan met Xanthe en het was 
super cool. E we gingen in de zweefmolen. Ik 
vond het super leuk. Ik ging met Xanthe, Nuno, 
Ramon, Jerome, Tyler en juf Geeske. En we 
gingen in de vissen. Aan het eind van de dag 
gingen we weer in de bus en keken we de movie 
van Boss Baby. 
ILANA 
 
Het schoolreisje was SUPER DUPER leuk!!! Ik wil 
daar zelfs nog een keer naar toe gaan. Gelukkig 
heb ik niet gekotst. Maar het was mijn eerste keer 
dat ik op schoolreisje ging! Omdat in België ging 
ik nooit op schoolreisje. Naar boven …………. 
Naar beneden het was gewoon….. KAPOT LEUK! 

Agenda 
 
19 juni  Vaderdag 
21 t/m 24 juni Avondvierdaagse 
24 juni Studiemiddag kinderen ’s middags 
vrij 
28 & 29 juni Schoolfotograaf 
8 juli Afscheid Froukje Mulder voor ouders  
 17.00 - 18.30  
 
 
 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 

NIEUWSBRIEF 
Nummer 11, juni 2022 

(beste dag van mijn leven) ADELE

 

Avondvierdaagse 
Dit jaar lopen kinderen en ouders die zich hebben 
aangemeld van 21 t/m 24 juni de avondvierdaagse. 
Het tijdsschema voor alle avonden is als volgt: 
 
18.00 verzamelen bij school 
18.15 Start met lopen 
18.45 pauze (wordt geregeld door de ouderraad) 
18.55 vertrek van pauzeplek 
19.30 terug bij school 
 
Geef uw kind een rugtas mee. Dit is handig om het stuk fruit en drinken te dragen tijdens het 
lopen. Fruit en drinken krijgen ze van de Ouderraad. 

 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 28 en woensdag 29 juni komt schoolfotograaf Miriam op 
school. Zij maakt groepsfoto’s en individuele foto’s.  
Dit jaar heeft de school ervoor gekozen om weer broer/zus-foto’s aan 
te bieden. Op woensdag 29 juni worden de broer/zus-foto's gemaakt. 
Vindt u het leuk dat uw kinderen samen op de foto gaan? Stuur dan een 
bericht via Social Schools naar Adriënne Speek, administratie. 
 
Let op! 

1. Zijn al uw kinderen aanwezig op school? 
Dan wordt de broer/zus-foto onder schooltijd (woensdagochtend) gemaakt. 

2. Heeft u kinderen die (nog) niet op school zitten? 
Dan worden de foto's gemaakt op woensdagmiddag vanaf 12.00 uur. 

 
Voor zowel punt 1 als punt 2 is een aanmelding nodig! 
U krijgt een uitnodiging via Social Schools om in te schrijven voor de broer/zus-foto met kinderen 
die (nog) niet op school zitten. Deze uitnodiging versturen we zodra we weten hoeveel 
aanmeldingen er zijn. 
 
Afscheid Froukje Mulder op vrijdag 8 juli 
Op vrijdag 8 juli is er tussen 17.00 uur en 18.30 uur gelegenheid voor ouders om Froukje Mulder, 
directeur van De Architect, gedag te zeggen. Ze neemt afscheid van De Architect en gaat vanaf 
volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan in haar woonplaats Amsterdam. Ze ziet ernaar uit u 
nog te zien voordat zij vertrekt.  


