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Agenda 
   

21 tot 24 mei   Avondvierdaagse 
27, 28 en 29 mei Kamp groep 8 
30 en 31 mei  Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij 
3 juni   start toetsweken     
4 juni   start kunstweken 
5 juni   studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 

 
 
 
 
Avondvierdaagse vrijdagavond 
Op vrijdag eindigen we op het eigen schoolplein van De Architect. Hier wordt iedereen feestelijk 
onthaald en zullen de deelnemers hun medailles ontvangen. Het verwachte tijdstip van aankomst op 
vrijdag zal rond 19.30 uur zijn. De avondvierdaagse is ook dit jaar een ‘Schone Avond4daagse’. Het 
doel is om geen zwerfafval op de route achter te laten. We doen het afval in afvalzakken en/of –
bakken. 
 
Schoolreisje 
Ook dit jaar hebben de leerling weer enorm genoten van het schoolreisje; de jongste leerlingen in 
Sprookjeswonderland en de oudere leerlingen in Kinderpretpark Juliatoren. Ook de busreis was weer een 
hele belevenis. Het was weer allemaal goed georganiseerd door de schoolreiscommissie. We bedanken de 
hulpouders voor de inzet en de goede zorgen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In de laarzen van de reus 
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Sportdag 

We hadden met een paar andere scholen een sportdag in Almere Poort 
sporthal op  
donderdag 9 mei. 
We kregen verschillende opdrachten zoals kickboksen, parcours, 
touwtrekken en nog veel meer. We hadden ook van een soort dikke pallen 
met een knop erop de meester zei: ‘’De bedoeling is dat als je in het rode of 
groene team zit je zoveel mogelijk van je eigen kleur aan drukt’’! 
Kort samen gevat het was heel erg leuk. Ik vond het tegen de muur klimmen 
het leukst. 
Sara 
     
Sportdag in AKT topsportcentrum Almere 
Poort 

donderdag 9 mei  hadden we een sportdag in AKT topsportcentrum 
Almere Poort. 
Het was met de hele klas, en nog veel meer scholen. In totaal 16 scholen. 
 We hebben veel gedaan, zoals: voetbalspellen, trefbal, hockey, 
kickboksen, en nog veel meer. 
Bij de pauze in de middag gingen we op de tribune zitten en eten, tijdens 
het eten konden we kijken naar een dansoptreden. Daarna gingen we 
weer verder sporten. Ook mochten we op een geven moment op een 
spring kussen! 
 Ik vond het een leuke dag en ik denk meer kinderen ook. Zoals Emma, Emma zei: “ Ik vond het een leuke 
dag, omdat het weer eens wat anders is “ !  
Olivia    

Op 9 mei  waren wij met de klas bij de topsportcentrum in Almere 
poort. Daar kon je sporten enz. 
Ze hadden verschillenden sporten, bijvoorbeeld trefbal, basketbal, 
hockey, springkussen en voetbal. We hebben bijna alle sporten 
gedaan.  
Wij hadden een kleine pauze van 10 minuten en een grote pauze 
van 20 minuten. 
Het was gezellig en ik zou het nog een keer willen doen. 
Ebru 
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Kunstweken 
Na de Hemelvaart starten we op De Architect met de Kunstweken. In de 
onderbouw staat Cees Buddingh centraal, schrijver van het gedicht De 
Blauwbilgorgel. In de middenbouw krijgen de leerlingen lessen over de schilder 
Corneille en in de bovenbouw over Rembrandt. In elke groep komt een 
kunstenaar die met de leerlingen een kunstwerk gaat maken.  

 
 
“Goed gedaan” les 15 
 
‘Ken jezelf’. 
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, 
is het van belang dat kinderen leren nadenken 
over zichzelf. 
Dit schooljaar wordt stilgestaan bij de vragen: 
Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Hoe 
zien anderen mij? 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-omgaan-
punten: Welke punten kan ik al goed? Welk 
nog niet? 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-omgaan-
punten: Wat kan ik wel/niet goed volgens 
klasgenoten? 

• Hoe kan ik mijn zwakke punten verbeteren? 
 
Tips voor thuis 

• Geef uw kind een duidelijk compliment 
wanneer hij op een goede manier met 
eigen emoties omgaat of zich sociaal 
gedraagt. ‘Knap dat je zo rustig bleef toen 
het misging!’ 

• Help uw kind wanneer hij nieuw gedrag 
(niet schelden / luisteren naar ‘hou op!’) wil 
aanleren. Schrijf het goede voornemen 
officieel op en spreek iets leuks af als 
stimuleringspremie wanneer het een week 
lang lukt. (een keer extra lang opblijven / 
toetje kiezen / samen een spelletje doen / 
samen een film kijken) 

 

 
 


