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Aanwezigheid directie en Interne Begeleiding 
Mogelijk heeft u opgemerkt dat Froukje Mulder, directeur, en Lonneke van Hezewijk, intern 
begeleider, sinds de start van dit schooljaar korter/minder op school zijn. Beiden zijn in de 
vakantie ziek geworden en daarvan nog herstellende. Zij bouwen op in uren en zijn daarom nog 
geen hele dagen op school. Juf Lonneke pakt taken op vanuit huis en werkt ook deels op 
school.  Directie doet er alles aan om het onderwijs voor alle leerlingen goed te laten verlopen, 
daarbij gesteund door het team van De Architect. Ouders die over hun kind in contact zijn met juf 
Lonneke zullen mogelijk even moeten wachten voor een vervolg. Bij vragen kunt u zich wenden tot 
directie, bij voorkeur via Social Schools en anders ’s ochtends op het plein. 
 
Informatiemiddag gaat niet door 
Vanwege Corona is het nog niet mogelijk om veel ouders tegelijk in school te ontvangen. Om deze 
reden gaat de informatiemiddag die wij gewoonlijk aan het begin van het schooljaar organiseren 
niet door. Wilt u meer weten over het programma van de groep van uw kind? Neemt u dan 
contact op met de leerkracht. Veel informatie staat ook in de schoolgids die op de website staat. 
 
Ouderraad 2021-2022 
De ouderraad (OR) van De Architect bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwillige ouders. De OR 
organiseert het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Koningsspelen en andere activiteiten. Ieder 
jaar kan de OR weer rekenen op vrijwillige hulpouders. Sommige activiteiten kosten geld. Dit geld 
komt niet uit het schoolbudget. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan de OR deze leuke 
activiteiten toch organiseren. Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld. In de volgende 
nieuwsbrief leest u wat de ouderbijdrage is en hoe u deze kunt betalen. De OR komt ongeveer 1 
keer in de 6 weken bij elkaar. De vergaderingen kunnen altijd bijgewoond worden door 
belangstellenden. Lijkt u dit wat? Kom gerust naar één van de ouderraadsleden toe voor meer 
informatie. 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
10 september  ’s middags lesvrij 
13 september   hele dag lesvrij i.v.m. studiedag 
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Van links naar rechts: 
Jennifer, moeder van Aaron (1-2A) 
Nurhan, moeder van Arda (groep 6) 
Sara, moeder van Jordi (groep 6),  
Arty, moeder van Jason (groep 6) 
Priscilla, moeder van Ilana (groep 5) en 
Lowan (groep 1-2B) 
Danielle, moeder van Desen (groep 6) 
Brenda, moeder van Emily (groep 1-2B) 
Arthi (voorzitter), moeder van Shaya 
(groep 6) en George (groep 4) 
 
Niet op de foto:  
Marc, vader van Fenna (groep 4). 

 
 
Nieuws uit groep 1/2A 
Welkom aan de nieuwe kleuter: Daisy. 
 
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema 
kleurenmonster/emoties. We leerden onszelf en 
elkaar beter kennen a.d.h.v. onze emoties. Het 
kleurenmonster helpt ons om beter over ons gevoel te 
kunnen praten. 
Deze week zijn we begonnen met het leren van de 
eerste letter: de i. We bekijken een introductiefilmpje, 
bedenken woorden die we kennen met de i, zoeken de 
i in de klas en zoeken spulletjes die de i in hun naam 
hebben en hangen deze aan onze letterhoepel. De 
kinderen van groep 2 leren de i ook schrijven.  
 

Verder zijn we deze week begonnen 
met het concept ‘getal van de dag’. 
Iedere dag staat er een ander getal 
centraal en betrekken we dat getal bij 
veel dingen die we doen op die dag. 
Ook tussendoortjes worden aan dat 
getal gekoppeld (spring 5 keer, klap 5 
keer, laat de 5 op je vingers zien op 
verschillende manieren, we tellen van 5 
tot 0 voor stilte etc.)   
   

 
Volgende week beginnen wij alvast met het  thema van de Kinderboekenweek: ‘worden wat je 
wil’. Wij gaan ons verdiepen in verschillende beroepen en koppelen onze reken-, taal- en motoriek 
doelen daar aan.  
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Heeft u (of kent u iemand met) een beroep dat goed inzichtelijk te maken is voor kleuters (met 
materiaal, zelf uitproberen etc.)? Dan zouden wij het heel leuk vinden om u uit te nodigen voor een 
korte workshop voor de kinderen! 
 
Wat te doen bij verkoudheidsklachten 
Regelmatig krijgen wij de vraag of een kind dat verkouden is, wel naar school mag.  
Kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele 
verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Is uw kind verkouden, dan mag uw kind met 
verkoudheidsklachten naar de kinderopvang en naar school.  
 
Uw kind moet thuisblijven als:  

 het wordt getest; uw kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is  

 een huisgenoot COVID-19 heeft  

 uw kind een nauw contact is van iemand met COVID-19  

 uw kind een quarantaineadvies heeft na terugkomen uit het buitenland.  
 
Kinderen die minder dan 6 maanden geleden COVID hebben gehad, worden als immuun 
beschouwd. Voor hen gelden aparte thuisblijf- en testadviezen.  
Meer informatie staat op deze website: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 
MijnTSO 
De eerste factuur van MijnTSO wordt eind september verstuurd. Deze 
factuur gaat over de maanden augustus en september. Daarna volgen 
de facturen maandelijks. 
 
 
 

De Creaclub 
Doe mee en ontdek al spelend en experimenterend hoe creatief je eigenlijk bent! 
De Creaclub is elke dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de teamkamer van onze school. 
In de schoolvakantie is er geen Creaclub. Deelname: vanaf groep 4. Kosten zijn 0,50 cent per keer 
of 1 strip van je strippenkaart. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://mijntso.nl/

