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Agenda 
   
28 juni Rapport mee naar huis 
1 juli  Sportmiddag groepen 1 t/m 3 
2 en 3 juli Rapportgesprekken, groep  
 1 t/m 7 
5 juli Eindbal groep 8 

Lesvrije middag 
8 juli Doorschuifuur  
9 juli Musical groep 8 
11 juli Laatste schooldag 
12 juli lesvrije dag 
11 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 
26 augustus 1e Schooldag schooljaar 2019-2020 

 

Bezetting schooljaar 2019-2020 
 

Groep Leerkracht Dagen 

1-2A Els Fopma maandag tot en met vrijdag 

1-2B Bianca Muller maandag tot en met vrijdag 

3 Jenny Kempe maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 Anja van den Berg donderdag 

4 Arian Koevoets maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Anita van de Plasse woensdag 

5 Marjon Santing maandag tot en met vrijdag 

6 Lilien Aliar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 Anja van den Berg vrijdag 

7 Sander de Groot maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 Monique van der Ploeg vrijdag 

8 Anita van de Plasse maandag en dinsdag 

 Caro Pijl woensdag, donderdag en vrijdag 

 Vakleerkracht gym  

 Ernst Jaap de Haan maandag en dinsdag 

 onderwijsassistenten  

 Coby Kaarsgaren maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 Vlad’ka Hartlova maandag, 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 2019-2020 
 

Vakanties en feestdagen Data Lesvrije dagen en middagen 
 6-9-2019 lesvrije middag 

 9-9-2019 lesvrije dag: studiedag 

 26-9-2019 lesvrije middag 

 27-9-2019 lesvrije dag: studiedag 

Herfstvakantie 21-10-2019 tot en met 25-10-2019  

 15-11-2019 lesvrije dag: studiedag 

 20-12-2019 lesvrije middag 

Kerstvakantie 23-12-2019 tot en met 3-1-2020  

 31-1-20 lesvrije middag 

 3-2-2020 lesvrije dag 

voorjaarsvakantie 17-2-2020 tot en met 21-2-2020  

 24-2-2020 (aansluitend op vakantie) lesvrije dag: studiedag  

 15-3-2020 lesvrije middag: studiemiddag 

Goede vrijdag en Pasen 10-4-2020 tot en met 13-4-2020  

meivakantie 27-4-2020 tot en met 8-5-2020  

hemelvaart + vrijdag 21-5-2020 en 22-5-2020  

Pinksteren 1-6-2020  

 12-6-2020 lesvrije middag 

 15-6-2020 lesvrije dag 

 26-6-2020 lesvrije middag 

 3-7-2020 lesvrije middag 

zomervakantie 6-7-2020 tot en met 14-8-2020  

 

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. Het doorschuifuur is dit jaar op 
maandagmiddag 8 juli. 

 
Sportmiddag groep 1 tot en met 3  
Op maandag 1 juli is de sportmiddag voor groep 1 tot en met 3. Doen jullie sportieve kleren aan en 
sportschoenen? Op slippers of sandalen lukt het niet om alle onderdelen mee te doen!  
 

Lezen in de vakantie 
Zoals u weet vinden wij lezen op De Architect heel belangrijk. U kunt ervoor zorgen dat uw kind ook in de 
vakantie leest. Dat is ontspannend én zo behouden de kinderen hun leesniveau. Er zijn veel nieuwe titels 
beschikbaar via https://vakantiebieb.nl/. Bezoek daarom samen met uw kind de website. Zo kunnen ze 
lekker digitaal lezen in de zomer. Het gebruik van de vakantiebieb app is gratis.  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over Tas op reis, een andere leuke 
leesactiviteit van de nieuwe bibliotheek. 
 
 

https://vakantiebieb.nl/
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Sportdag groep 4 t/m 8 

Op dinsdag hebben de leerlingen van groep 
4 t/m 8 een aangepaste sportdag gehad. Na 
korte uitleg van meester Ernst Jaap gingen 
de groepen 4 en 5 naar Korfbal in de 
gymzaal. Ook deden ze er reactiespellen 
met de IPS-palen. Groep 8 en een deel van 
groep 7 begonnen met American Football 
op het veld. Het andere deel van groep 7 en 
Groep 6 begonnen in de klas. 
Iedere groep had na 3x wisselen alle 
onderdelen gehad. De combinatie-
functionarissen Niels (American Footbal) en 
Tim (korfbal) hadden genoeg oefeningen 
uitgezet waarbij zij hulp kregen van een 
aantal ouders en Anno Baalbergen, stagiaire. 
We willen de hulpouders hartelijk bedanken 
en natuurlijk ook de ouderraad die weer een 
de gezonde snack verzorgde. In de middag 
hebben de leerlingen heerlijk buiten 
gespeeld met veel water. 
 

Kunstweken: bovenbouw 
 
Na de Hemelvaart zijn we op De 
Architect gestart met de 
Kunstweken. In de vorige 
nieuwsbrief las u al over De 
Blauwbilgorgel in de onderbouw.  
 
In de bovenbouw staat Rembrandt 
centraal. Ook in deze groepen is er 
een kunstenaar geweest die met 
de leerlingen een kunstwerk heeft 
gemaakt.  Hieronder leest u een 
verslagje van Nadda uit groep 7 en 
op de volgende pagina van deze 
nieuwsbrief ziet u een paar van de 
etsen die de leerlingen maakten. 
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