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Agenda
15 maart
22 maart

Onderwijsstaking, leerlingen zijn vrij
Studiedag, leerlingen zijn vrij

12 april
16, 17 en 18 april
19 april
6 mei

Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Begin van de meivakantie
Weer naar school

Onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
Ook De Architect doet mee aan de landelijke onderwijsstaking op
15 maart. De leerlingen zijn dus lesvrij op deze dag.

Studiedag op vrijdag 22 maart
Al eerder lieten we u weten dat de studiedag van 15 maart is
verplaatst naar 22 maart. De leerlingen hebben dus ook op 22 maart lesvrij. Op het programma van deze
studiedag staan verschillende onderwerpen, zoals: de resultaten van de eerste helft van dit schooljaar en
het vervolg in de tweede helft van het schooljaar. Ook is er een introductie van een methode beeldende
vorming waarmee we op De Architect gaan werken.

Informatieve koffieochtend over de gezonde traktatie
Vrijdag 8 maart organiseert Wendy Spooren vanuit de brede school een gezellige en informatieve
koffieochtend over de gezonde traktatie. Er is een korte voorlichting en daarna een gesprek over wat u
belangrijk vindt bij de verjaardagtraktaties. Tot slot wordt er gezamenlijk een gezonde traktatie gemaakt en
daar hoort samen proeven natuurlijk ook bij! U kunt zich nog opgeven via Mijn Schoolinfo.

Avondvierdaagse
Binnenkort is het weer tijd voor de avondvierdaagse! Dit jaar zal dat zijn van
dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei.
Op de volgende dagen kunt u inschrijven voor de 5 en 10 km:






Woensdag 13 maart
Dinsdag 19 maart
Donderdag 21 maart
Maandag 25 maart
Donderdag 28 maart

8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur
8.20-8.30 uur en 11.45-12.00 uur
8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur
8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur
8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur

De kosten bedragen € 5,- per deelnemer. Dit is inclusief een versnapering in de pauze en natuurlijk de
medaille! Het is mogelijk om je in te schrijven voor de 10 km vanaf groep 5. Alleen bij genoeg aanmeldingen
zal de 10 km doorgaan. Kinderen tot en met groep 6 lopen onder begeleiding van een volwassene. Kinderen
uit groep 7 en 8 mogen zelfstandig meelopen.
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Het stond al in de vorige Nieuwsbrief: De Ouderraad is op zoek naar
nieuwe leden. Wilt u lid worden? Laat dit dan weten aan Geeske
(huidige voorzitter ouderraad, samen met Sylvana) of bij Froukje. Voor
meer informatie kunt u bij hen terecht.
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. U kunt zich aanmelden bij Froukje, bij Sietske of bij de ouders
van de ouderraad.

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

Inschrijving zusje of broertje
Al in het voorjaar beginnen wij met de organisatie van het volgende schooljaar. Hebt u een 3-jarige zoon of
dochter die dit schooljaar of volgend schooljaar naar De Architect komt, maak dan een afspraak voor de
inschrijving. Zo kunnen wij alvast me de komst van uw kind rekening houden.

Schoolfruitproject
Deze week eten de kinderen:

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

2

NIEUWSBRIEF
Editie 11, 7 maart 2019

“Goed gedaan” les 11
Thema 11 van “Goed gedaan” is
‘Kiezen’
Het is goed als kinderen leren om zélf
keuzes
te
maken
en
daar
verantwoordelijkheid voor te dragen.
Als kinderen groter worden, moeten
zij immers steeds nieuwe keuzes
maken. Doe ik mee met die groep?
Loop ik boos weg of los ik het op?
Kinderen die zélf hebben leren
nadenken over de gevolgen van hun
keuzes, kiezen dan beter!
• Voordat je iets doet of kiest,
moet je even nadenken:
– Wat kan ik allemaal doen?
Waar kan ik uit kiezen?
– Wat gebeurt er dan? Wat
zijn de gevolgen?
– Wil ik dat?
• Doe of kies dan wat jou het
beste lijkt!
Tips voor thuis
• Vertel uw kind steeds waarom
u bepaalde keuzes maakt. ‘Je
moet fruit eten omdat je dan
minder snel ziek wordt.’ of ‘Je
mag niet op paardrijden omdat
dat veel te duur is.’ Door een
waarom te geven, leert uw
kind waar je op moet letten als
je kiest, en wat de gevolgen
van een bepaalde keuze
kunnen zijn.
• Geef uw kind de ruimte om
zelf keuzes te maken. Behoed
hem voor gevaarlijke
misstappen, maar weet dat
een kind ook om moet leren
gaan met tegenvallers!

