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Afscheid van twee teamleden en van Wendy van de brede school 
We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van juf Els en van juf Vlad’ka. Ook Wendy van 
brede school De Bouwmeester gaat De Architect verlaten. Hieronder leest u er meer over: 
 
 
Juf Els: 
‘Inmiddels werk ik alweer 10 jaar met veel plezier op De Architect. Maar vanaf volgend schooljaar 
ga ik werken op de van Koetsveldschool in Amsterdam, een school voor zeer moeilijk lerende 
kinderen. Dit zijn kinderen die veel zorg en aandacht nodig hebben. 
Het laatste jaar was door de Corona-crisis natuurlijk erg anders dan andere jaren, heftig en druk. 
We zijn nog zo bezig met de laatste loodjes van dit schooljaar, dat ik me nauwelijks realiseer dat ik 
volgend jaar “mijn” klas met kinderen moet missen. Het voelt heel dubbel: ik wil graag aan de slag 
met de nieuwe kinderen, maar ik wil niet mijn huidige groep in de steek laten. 
Donderdag 2 juli vier ik in de ochtend met mijn groep mijn verjaardag en afscheid. Voor de ouders 
is er tussen 15.00 uur en 15.30 uur gelegenheid om gedag te zeggen buiten op het schoolplein voor 
de school bij de betonnen bankjes. Zo kunnen we 1,5 meter afstand houden. Ik zal de kinderen, de 
ouders en mijn collega’s erg missen.’ 
 
Juf Vlad’ka: 
Lieve ouders en verzorgers, lieve kinderen, 
Intussen is het al twee jaar geleden dat ik op De Architect kwam werken. Wat gaat de tijd snel! Ik 
heb met veel plezier op deze school gewerkt. Nu is de tijd gekomen om naar een andere school te 
gaan. Volgend schooljaar begin ik op De Achtbaan. 
Ik wens alle kinderen hele mooie jaren op De Architect, groep 8 heel veel succes in het voortgezet 
onderwijs en alle ouders/verzorgers het allerbeste toe. 
Tot ziens,  
juf Vlad’ka 
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Agenda 
Vrijdag 26 juni       ’s middags lesvrij 
                                 Eindbal groep 8 
Maandag 29 juni   doorschuifuur 13.45 - 14.45 
Dinsdag 30 juni     gezellige dag groep 8 
Woensdag 1 juli    gevonden voorwerpen 
                                 afscheidsavond groep 8 
Donderdag 2 juli   uitzwaaien groep 8 met alle leerlingen  
Vrijdag 3 juli          laatste schooldag, ’s middags vrij 
 
Maandag 17 augustus  Start schooljaar 2020-2021 
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Wendy 
Wendy heeft vele jaren gewerkt als kinderopbouwwerker bij brede school De Bouwmeester en 
was daarom vaak op De Architect te vinden. Ze heeft veel mooie activiteiten voor onze school 
georganiseerd waar de kinderen graag naartoe gingen. Ook wist ze ouders bij de activiteiten te 
betrekken en niet te vergeten de jeugdvrijwilligers die met haar meedachten. 
Op woensdag 1 juli neemt Wendy afscheid van De Architect. Zij stelt die dag ook haar opvolgster 
aan de kinderen voor. Daarna zet ze haar werk voort in Almere Haven. 

 
Bezetting schooljaar 2020-2021 
De bezetting voor komend schooljaar is bijna rond. Er worden nog gesprekken gevoerd met 
kandidaten voor de vacature bij de kleuters. Directie brengt ouders op de hoogte als het bekend is 
wie juf Els zal opvolgen.  
 

Groep Leerkracht Dagen 

1-2A vacature maandag tot en met vrijdag 

1-2B Bianca Muller maandag tot en met vrijdag 

3 Jenny Kempe maandag, dinsdag en woensdag 

 Anja van den Berg 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 en vrijdag 

 Monique van der Ploeg donderdag 

7 Marjon Santing maandag tot en met vrijdag 

8 Anita van de Plasse maandag en dinsdag 

 Caro Pijl woensdag, donderdag en vrijdag 

 Vakleerkracht gym  

 Ernst Jaap de Haan maandag en dinsdag 

 onderwijsassistente  

 Coby Kaarsgaren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Administratie  

 Sietske van Seijen maandag en woensdag 

 Intern Begeleider  

 Lonneke van Hezewijk dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Directie  

 Froukje Mulder maandag tot en met vrijdag 
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Vakanties en lesvrije dagen in schooljaar 2020-2021 
 

Vakanties en feestdagen Data Lesvrije dagen en middagen 

 31-8-2020 Lesvrije dag: studiedag 
 4-9-2020 lesvrije middag 

 25-9-2020 lesvrije dag: studiedag 

Herfstvakantie 12-10-2020 tot en met 16-10-2020  

 13-11-2020 lesvrije dag: studiedag 

 18-12-2020 lesvrije middag 

Kerstvakantie 21-12-2020 tot en met 1-1-2021  

 29-1-2021 lesvrije middag 

 1-2-2021 lesvrije dag 

 19-2-2021 Lesvrije middag 

voorjaarsvakantie 22-2-2021 tot en met 26-2-2021  

 12-3-2021 lesvrije middag: studiemiddag 

Goede vrijdag en Pasen 2-4-2021 tot en met 5-4-2021  

meivakantie 26-4-2021 tot en met 7-5-2021  

Suikerfeest 12-5-2021 Studie-ochtend 

hemelvaart + vrijdag 13-5-2021 en 14-5-2021  

Pinksteren 24-5-2021  

 18-6-2021 lesvrije middag 

 21-6-2021 lesvrije dag 

 2-7-2021 lesvrije middag 

 9-7-2021 lesvrije middag 

zomervakantie 12-7-2021 tot en met 20-8-2020  

 

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 29 juni. 

 
Administratie overblijf  
De administratie van de overblijf verandert na de zomervakantie: We gaan MijnTSO gebruiken 
voor aanmelden voor de overblijf. Een account aanmaken doet u op een laptop of computer. 
Daarna download u de app. 
Aanmelden via MijnSchoolinfo is vanaf volgend schooljaar niet meer 
mogelijk en de strippenkaarten verdwijnen. U krijgt een factuur aan het 
einde van ieder maand die u via iDeal kunt betalen. 
 
In de bijlage vindt u meer informatie over aanmelden en over MijnTSO. De 
code die u nodig hebt voor het aanmelden, hebt u vorige week op papier 
meegekregen. Deze mogen wij niet digitaal met u uitwisselen.  

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2Fmijntso%2F&psig=AOvVaw1RxiIaKoOyT4rix66H03s3&ust=1593071138791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiKyMz6meoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Groep 8 
De bankjes op het schoolplein waren aan een fris kleurtje toe. Wat fijn dat groep 8 ze heeft 
geverfd! Volgende week mogen de leerlingen de bankjes versieren en hun naam erop schrijven. Zo 
hebben we een mooi aandenken aan deze mooie groep. 
 

   
 

Lezen in de vakantie 
Het is belangrijk dat uw kind in de zomervakantie blijft lezen. Als zij ‘kilometers maken’ dan blijft 
het leesniveau op peil. Om het lezen te stimuleren heeft De Nieuwe Bibliotheek van Almere 
‘Zomerlezen’. Vandaag gaan de strippenkaarten die hierbij horen mee met uw kind. Meer 
informatie over ‘Zomerlezen’ vindt u in de bijlage.  
Via de website https://www.jeugdbibliotheek.nl vindt u onder andere informatie over gratis e-
books. 
 

Thuiswerk 
De leerkracht van uw kind heeft mogelijk al suggesties gedaan over oefeningen en leerzame 
spelletjes die uw kind in de zomervakantie kan doen. Een aantal leerkrachten zal deze informatie 
nog via  MijnSchoolinfo versturen. De oefeningen en spelletjes zijn geen huiswerk. Het is wel 
nuttig als uw kind spelenderwijs kennis en vaardigheden bijhoudt in de vakantie. Zo maakt uw kind 
na de zomer een mooie start.  
 

Gevonden voorwerpen 

Tassen, broodbakjes, sokken en (gym)kleren vinden wij na schooltijd in de school. Als we niet 
weten van welke leerling het is, verzamelen we die spullen in de houten bak die bij de ingang 
staat. De inhoud van de bak leggen wij op woensdag 1 juli om 12 uur op de tafeltennistafel op het 
schoolplein. Neemt u mee wat van uw kind is? 
Als het die woensdag regent, dan leggen we de spullen een dag later neer: op donderdag, om 
15.00 uur. 

 
  

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
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Het nieuwe platform van ‘Als ik later groot ben’ is live 
Op het platform zijn voor kinderen en jongeren veel leuke een waardevolle activiteiten te vinden. 
In de bijlage leest u hierover meer informatie. 


