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Algemene informatiemiddag op woensdag 18 september  
Op woensdag 18 september is er een algemene informatiemiddag voor alle ouders/verzorgers. Er is dit 
schooljaar gekozen voor de middag in plaats van de avond. Reden hiervoor is dat de opkomst op de avond 
vorig jaar niet groot was. We willen zoveel mogelijk ouders informeren en gaan dit schooljaar na of we op de 
middag op meer ouders kunnen rekenen. U ontvangt via Mijnschoolinfo een verzoek om door te geven of u 
aanwezig bent. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! 
 
De middag start in de middenruimte met een welkom en algemene informatie door Froukje Mulder, 
directeur van De Architect. Daarna krijgt u in het lokaal van uw kind van de leerkracht informatie over dit 
schooljaar en kunt u vragen stellen. In de middenruimte staan informatie-stands van onder andere de 
ouderraad, de medezeggenschapraad, de overblijf, de verteltassen en het programma Opstap. 
 

 
13.00 - 13.15 Inloop met koffie en thee 
13.15 - 13.30 Opening door directie in de middenruimte 
13.30 - 14.00 Ronde 1 in alle groepen, bezoek informatie-stands 
14.05 – 14.35  Ronde 2 in alle groepen, bezoek informatie-stands  
 

 

 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

Gaat uw kind overblijven? U kunt dat doorgeven via Mijn Schoolinfo, uiterlijk 
een dag van tevoren.  U kunt vaste overblijfdagen al voor het hele schooljaar 
invullen, maar ook per dag of per week. Daar zijn de overblijfouders erg mee 
geholpen.  
 
 

 
 

  

Agenda 
18 september  algemene informatiemiddag 
26 september  ’s middags lesvrij 
27 september  hele dag lesvrij i.v.m. studiedag 
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Goed gedaan 
 
Inmiddels hebben wij de eerste les over wennen gehad. De komende twee weken hebben we les 2. Ook thuis 
kunt u dit bespreken. Deze week en volgende week hebben wij thema ‘Samen één groep’. 
 
 
Les 2: ‘Samen één groep’. 
De kinderen in de klas zijn allemaal 
verschillend en dat is leuk! Maar al 
die verschillende kinderen moeten 
wel leren hun best te doen om elkaar 
goed te begrijpen. 
 
In de klas komt het volgende aan de 
orde: 
• Alle kinderen in de klas zijn 
verschillend (in wat ze kunnen, 
willen en doen). 
• Het is goed dat de kinderen 
verschillend zijn. (Je kunt elkaar 
helpen en aanvullen.) 
• De kinderen zijn samen één groep 
en moeten steeds hun best doen om 
de anderen goed te begrijpen. 
(aankijken, om de beurt praten, 
goed luisteren) 
 
Tips voor thuis 
• Maak er een gewoonte van om 
tijdens het eten iedereen om de 
beurt te laten vertellen wat zij 
gedaan hebben. 
• Praat eens met uw kind over de 
taakverdeling in huis. Iedereen kan 
en doet andere dingen: samen lukt 
het wel! 
• Probeer zelf altijd respectvol te 
praten over mensen die andere 
gewoonten, mogelijkheden of 
ideeën hebben.  
 


