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Sportdag op maandag 4 juli 
Maandagochtend hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 7 sportdag. Groep 8 zal deze 
ochtend helpen bij de verschillende sporten. Zorg dat uw kind gemakkelijke of sportkleding aan 
heeft deze ochtend. Ze sporten deze ochtend buiten op het grasveld naast de school. In de middag 
hebben ze les in de klas. 
 

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.  
 

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 11 juli. 
 

Avondvierdaagse 
 
Van dinsdag 21 juni t/m vrijdag 24 juni hebben ouders en kinderen van onze 
school de avondvierdaagse gelopen. Op de eerste dag kreeg iedereen een 
mooie bidon, en elke avond fruit. Iedereen heeft zijn beste beentje voor 
gezet, zelfs de allerkleinsten hielden het goed vol om 5 km te lopen. Op de 
laatste avond was er een feestelijk onthaal, de deelnemers werden 
ontvangen met muziek en kregen hun medaille en wandeldiploma. Super 
goed gedaan allemaal! 

Agenda 
 
4 juli Sportdag 
6 & 7 juli Rapportgesprekken 
8 juli Lesvrije middag 
8 juli (17.00-18.30) Afscheid Froukje Mulder voor ouders 
11 juli  Doorschuifuur 
15 juli Lesvrije middag, laatste schooldag 
18 juli – 28 augustus Zomervakantie 
29 augustus Start nieuwe schooljaar 
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Veters strikken is heel leuk om te leren! 
Dit schooljaar hebben we in groep 2 extra aandacht besteed aan het  
leren van veters strikken. Het is handig als de kinderen zelf veters  
kunnen strikken, maar daarnaast is het ook heel erg goed voor de fijne  
motoriek. Bijna heel groep 2 heeft het strikdiploma verdiend! 
 
 

 

Bezetting schooljaar 2022-2023 
De bezetting voor komend schooljaar is rond, op de vacature van directie na. Hierover wordt u nog 
geïnformeerd.  
 

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  

 Anca Sollie donderdag en vrijdag  

7 Marjon Santing maandag tot en met vrijdag 

 Anca Sollie en Lilien Aliar extra inzet dinsdag en donderdag 

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  

 Geeske van Benthem maandag tot en met vrijdag, de ochtenden 

 Administratie  

 Adriënne Speek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Intern Begeleider  

 Lonneke van Hezewijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Directie  

 vacature  
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Vakanties en lesvrije dagen in schooljaar 2022-2023 
 

Vakanties en 
feestdagen 

Data Lesvrije dagen en middagen 

 12-9-2022 Lesvrije dag: studiedag 

 23-9-2022 Lesvrije middag  

 7-10-2022 lesvrije dag: studiedag 

Herfstvakantie 17-10-2021 tot en met 21-10-2021  

 23 december 2022 Lesvrije middag 

Kerstvakantie 26-12-2023 tot en met 6-1-2022  

 9 januari 2023 lesvrije dag: studiedag 

 3-2-2023 lesvrije middag 

 6-2-2023 lesvrije dag 

 24-2-2023 Lesvrije middag 

voorjaarsvakantie 27-2-2023 tot en met 3-3-2023  

Goede vrijdag en Pasen 7-4-2023 tot en met 10-4-2023  

meivakantie 24-4-2023 tot en met 5-5-2023  

hemelvaart + vrijdag 18-5-2023 en 19-5-2023  

Pinksteren 29-5-2023  

 23-6-2023 lesvrije middag 

 25-6-2023 lesvrije dag 

 14-7-2023 lesvrije middag 

 21-7-2023 lesvrije middag 

zomervakantie 24-7-2023 tot en met 1-9-2023  

 

Zomer in de Nieuwe Bibliotheek 
Nieuwe zomerzin 
Zomer is de tijd van het jaar waarin we (hopelijk) kunnen genieten van heel veel mooie en warme 
dagen. Dagen om lekker naar buiten te gaan, om te wandelen, een stuk te fietsen of voor een 
bezoekje aan het strand. Maar ook om een fijn plekje op te zoeken om te lezen. Kinderen die 
lezen, leren nieuwe woorden, beleven spannende avonturen en vergroten zo hun wereld. Veel 
leeskilometers maken is daarom ontzettend belangrijk. 
En dat geldt ook voor thuis in de zomervakantie. Vaak lezen kinderen in die periode minder dan op 
school, waardoor hun leesvaardigheid achteruit gaat. Door in de zomervakantie juist wél te blijven 
lezen met je kinderen, gaat hun leesontwikkeling gewoon door. 
 
Tas op Reis/Vakantielezen 
Mijn boekentas en ik gaan op vakantie naar 6 verschillende landen. Hou je van Lachland of 
ga je liever naar Sportmanie? Op bezoek in het Dierenrijk  of naar het spannende 
Avontureneiland? Lees jezelf deze zomer de wereld rond! 
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Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan kun je bij de nieuwe bibliotheek de ‘Tas op reis’ lenen en in de 
vakantieperiode lekker blijven lezen. Een tas vol verrassende  boeken, helemaal afgestemd op 
jouw leeftijd. En het leuke is: met deze tas kun je  ook een prijs winnen! 
Hoe je kans maakt op deze prijs, lees je in de flyer. 
 
Zomer in De Nieuwe Bibliotheek 
Tijdens de zomervakantie worden er verschillende activiteiten georganiseerd in De Nieuwe 
Bibliotheek. Kom je luisteren naar het verhaal van Vos gaat een stukje rijden of bouw jij tijdens de 
zomervakantie liever je eigen Milo, het is allemaal mogelijk. Kom erbij en maak het mee! 
Kijk voor meer informatie op de site van de Nieuwe bibliotheek Almere of in de bijgevoegde flyer. 
 


