
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 16,  jaargang 5, 13 april 2017 
 

 
Agenda  
13 april Schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 

14 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

17 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

18, 19 en 20 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Concert/afsluiting leerorkest 

(ouders groep 7 ontvangen een 

uitnodiging) 

21 april Ontbijt en koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie 
 

 
Even voorstellen 
Beste kinderen en ouders van de Architect, 

Mijn naam is Evelien de Graaff-Keppel en vanaf 1 juni zal ik op de 

Architect komen werken als Intern Begeleider. In de maand mei ben ik 

er al iedere donderdag. Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag. 

Sinds 2001 woon en werk ik in Almere. Ik ben begonnen als 

groepsleerkracht en de afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt als Intern 

Begeleider. 

 

Naast mijn werk vind ik het leuk om dingen te ondernemen met mijn 

gezin en creatief bezig te zijn. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen;  

2 dochters van 8 en 6 jaar en een zoontje van 1,5 jaar.  

 

Ik kijk er naar uit op de Architect te beginnen en samen met het team een bijdrage te 

kunnen leveren aan het onderwijs op de Architect. Tot de zomervakantie zal ik samen 

optrekken met Judith Leeuwenkuijl, de tijdelijke Intern Begeleider van dit schooljaar. Tot 

gauw! 

 

Schoolvoetbal 
De jongens van groep 7 en 8 die meedoen aan schoolvoetbal 

kunnen wel supporters gebruiken. Zij moeten spelen op 

donderdag 13 april na schooltijd.  

Locatie is op het Cruijff Courtveld Buiten: Willem Weverplein 

Almere Buiten (naast basisschool de Kring). Wij wensen hen 

alvast heel veel succes en sportplezier toe. Het is van 15:15 uur 

tot ongeveer 17:00 uur.  

 

Terug zoeken op website 
Groep 6 mag weer aan u laten weten hoe het gaat in de 

groep. De laatste tijd hebben we op maandag en dinsdag juf 

Nikki erbij die stage loopt. Ze had een prachtige en 

spannende vertelplaat en opdrachten gemaakt bij een 

leesboek.  

Na een periode zonder digibord, hebben we een heus nieuw 

Touch-screen bord waar we apetrots op zijn. Zelfs met een 

vinger kun je nu op het bord schrijven en het beeld is super 

scherp.  

Verder stond de laatste tijd in het teken van de kunst, wat voor groep 6 veel schilderwerk 

betekende. Na de informatie die we kregen over Vincent van Gogh mochten de kinderen zelf 
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een schilderij op papier maken aan de hand van het voorbeeld dat ze gekregen hadden. 

Nadat alles af en  ingestuurd was, konden ze op internet hun eigen schilderij terugzien op 

kunstweken.nl waar ze in een heus digitaal museum staan. Ook hangt er nu een groepswerk 

(zie foto) in de klas en in de hal van school hangt een compleet overzicht van de 

kunstwerken van school.  

De andere kunst van KIDD 

(kunst is dichterbij dan je 

denkt) had alles te maken met 

het zelf patronen maken en met 

hulp van een kunstenaar zelf 

een sjabloon maken en dit met 

textielverf op een tas 

aanbrengen. Zo heeft iedereen 

nu zijn zelfgemaakte tas! 

 

 

 

Tenslotte heeft de nadruk op rekenen gelegen. Met 

behulp van een  paashaas en een tangram-ei 

hebben we allerlei soorten sommen gemaakt. De 

nadruk lag op meten, waarbij uitrekenen van 

omtrek en oppervlakte nog best lastig bleek.  

 

 

 

 
 

 
Schoolreis groep 1 t/m 7 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje!  

 

Betaling schoolreis: 

Het bedrag van het schoolreisje is, net als vorig schooljaar, 

vastgesteld op € 25,00 per leerling.  

De betaling dient uiterlijk 20 april 2017 binnen te zijn! 

 

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 20 april 2017 over te maken 

naar de bankrekening van de ouderraad van de Architect 

onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 

Het IBAN-nummer van bankrekening is: 

NL 17 INGB 000 6 1902 54 

t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 

 

Wilt u contant betalen, dan kan dit gepast bij de leerkracht 

van uw kind op: 

 Dinsdag 18 april  om 8.20 uur en om 15.00 uur, 

 Woensdag 19 april  om 8.20 uur en om 12.00 uur of 

 Donderdag 20 april  om 8.20 uur en om 15.00 uur 

 

Met vriendelijke groeten, 

De schoolreiscommissie 
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75% van een kip is water. 
 

 
 
 
Waterweetje  


