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Start van het schooljaar 
We zijn dit schooljaar goed gestart. De leerlingen zijn al weer een  
beetje gewend aan de nieuwe leerkracht en groep. De leerkrachten zijn enthousiast begonnen en 
het team is compleet. We hebben een nieuwe leerkracht voor de kleuters: juf Elizabeth. Zij werkt 
op vrijdag met de leerlingen van groep 1-2A. Op andere dagen begeleidt zij leerlingen uit 
verschillende groepen. Juf Jeamy heeft vorig jaar al een korte periode met de leerlingen van De 
Architect gewerkt en werkt dit schooljaar in groep 1-2B en 3. Ook juf Anca is nieuw. Zij staat in 
groep 6 naast juf Liliën. De nieuwe administratief medewerker van De Architect heet Adriënne 
Speek. We heten deze nieuwe teamleden van harte welkom. We gaan er een mooi schooljaar van 
maken.  
 

 
 
Van links naar rechts: Anca Sollie, Elizabeth de Boer, Adriënne Speek en Jeamy Nanhay Khan 
 

Agenda 
 
Dinsdag 7 september Kennismakingsgesprekken 
Woensdag 8 september Kennismakingsgesprekken 
Vrijdag 10 september Lesvrije middag 
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Nieuws uit groep 1-2B 
Welkom aan de nieuwe kleuters: Samuel, Romina en Elina. 
 
De eerste schoolweek is goed begonnen in groep 1-2 B. 
Het was voor enkele kinderen weer spannend om naar 
school te gaan en de drempel over te stappen. Maar na 
enkele uren voelden de kinderen zich weer thuis en 
waren ook de nieuwe kinderen lekker aan het spelen 
met anderen. 
Aan het begin van het jaar herhalen we de school- en 
klassenregels met elkaar. Hoe gaan we met elkaar en de 
spullen om? Hoe uit je je emoties en hoe herken je die 
bij de ander? Het thema “het kleurenmonster” helpt de 
kinderen daarbij. De komende drie weken zullen we in 
tweetallen oefenen hoe je een ruzie oplost maar ook hoe je die kunt voorkomen. Hoe vraag of zeg 

je iets tegen een ander en hoe zorg je dat iemand stopt 
met plagen. Wanneer heb je hulp nodig of kun je het 
zelf oplossen? De knuffelmonsters zijn een steun voor 
de kinderen die niet graag over zichzelf praten tijdens 
een kringgesprek. Ze mogen een kleurenmonster 
pakken die bij de emotie hoort die ze voelen. 
Bijvoorbeeld blauw = verdrietig. Het blijkt dat met een 
monster op schoot de kinderen plotseling wél durven 
te vertellen wat hen verdrietig maakt. Samen met de 
klas zoeken we naar een oplossing voor het verdriet. 

 
 
 
 

Ventilatie in school: vest mee 
Goede ventilatie in de lokalen is belangrijk. Daarom hebben wij altijd een raam open en zetten we 
regelmatig de buitendeuren open voor frisse lucht. Omdat het weer nu wat kouder wordt, is het 
verstandig als uw kind een vest of trui aantrekt of meeneemt naar school.  

 
Eten en drinken op school 
Tussendoortje  
Gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
uw kind gezonde voeding mee naar school krijgt. Wij vragen u om uw kind(eren) een gezond 
tussendoortje mee naar school te geven voor de ochtendpauze. U kunt hierbij denken aan: fruit, 
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een boterham of een krentenbol. Natuurlijk kunt u af en toe ook eens koek meegeven, zoals een 
plakje ontbijtkoek, of een tussendoorbiscuit. Snoep gaat mee terug naar huis. 
Koolzuurhoudende frisdranken zijn niet toegestaan.  
 
Lunch 
Blijft uw kind tussen de middag over op school? Geef dan ongeveer dezelfde hoeveelheid mee als 
het thuis eet. De lunch is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen voor het tweede deel 
van de dag. U kunt variëren in wat u meegeeft, vooral als uw kind meerdere dagen per week 
overblijft. In een broodtrommel valt er immers niets meer te kiezen. Tijdens de overblijf zijn 
snoep, chips en koolzuurhoudende frisdranken niet toegestaan. 
 
Traktatie 
Is uw kind jarig….dan is het feest! En natuurlijk mag de jarige job trakteren.  Ook voor de traktatie 
bij verjaardagen vragen we u te kiezen voor gezond.  Leuke ideeën kunt u hiervoor vinden op het 
internet. (http://www.traktatie-maken.nl/trakteren, http://gezond-trakteren.nl/)  

 
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 september om 12 uur op de 
tafeltennistafel op het schoolplein. Neemt u mee wat van uw kind is? 
Daarna doen we de spullen weg. 
 

Geen geld om mee te doen?  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie/het lesgeld 
voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is voor 
voetbal, muziekles, dans, judo, 
theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag 
doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. 
Op de Architect kan er een aanvraag gedaan worden voor de leerlingen van de school. U kunt 
daarvoor een formulier ophalen bij Adriënne van de administratie. 

  

http://www.traktatie-maken.nl/trakteren
http://gezond-trakteren.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sportiefalmere.nl%2Falmere%2Fsport-en-cultuur-jeugd%2Foverzicht-sporten%2Fbekijk%2Faikido&psig=AOvVaw0DaWyR0ZxnRcIR09o3leve&ust=1598534360825000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDO5df6uOsCFQAAAAAdAAAAABAP
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Vakanties en lesvrije dagen in schooljaar 2021-2022 
 

Vakanties en feestdagen Data Lesvrije dagen en middagen 
 10-9-2021 lesvrije middag 

 13-9-2022 Lesvrije dag: studiedag 

 8-10-2021 lesvrije dag: studiedag 

Herfstvakantie 18-10-2021 tot en met 22-10-2021  

 19-11-2021 Lesvrije dag: studiedag 

 24-12-2021 Lesvrije dag  

Kerstvakantie 27-12-2021 tot en met 7-1-2022  

 10-1-2022 Lesvrije dag 

 4-2-2022 lesvrije middag 

 7-2-2022 lesvrije dag 

voorjaarsvakantie 21-2-2022 tot en met 25-2-2022  

 4-3-2022 Lesvrije middag 

Goede vrijdag & Pasen 15-4-2022 & 18-4-2022  

meivakantie 25-4-2022 tot en met 6-5-2022  

Hemelvaart & vrijdag 26-5-2022 & 27-5-2022  

Pinksteren 6-6-2022  

 24-6-2022 lesvrije middag 

 27-6-2022 lesvrije dag 

 8-7-2022 lesvrije middag 

 15-7-2022 lesvrije middag 

zomervakantie 18-7-2022 tot en met 26-8-2022  

 


