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Kom op tijd! 
De meeste leerlingen komen op tijd op school. Dat is natuurlijk zoals wij het wensen. We kunnen 
dan een goede start maken in de groep. Een aantal leerlingen komt helaas vaak te laat op school. 
Zij missen dan een deel van de les, hebben een onrustige start en dat staat het leren in de weg. 
Ook verstoren ze de les door later binnen te komen. Om het te laat komen terug te dringen heeft 
de directie afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaar. Na 3 keer te laat ontvangt u een brief 
en na 6 keer te laat volgt een tweede brief waarin staat gemeld dat u zult worden uitgenodigd 
voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar.  
Dus: Kom op tijd of zorg dat uw kind op tijd komt.  Dit is in het belang van uw eigen kind én de 
andere leerlingen van De Architect. 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is vastgesteld door de MR. Het bedrag is niet veranderd ten opzichte van vorig 
schooljaar. Met uw bijdrage zorgt de ouderraad ervoor dat uw kind geniet van de mooie feesten 
op school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, en later in het schooljaar de Koningsspelen. U kunt de 
ouderbijdrage via de bank overmaken naar het rekeningnummer van de ouderraad: NL17 INGB 
0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder vermelding ouderbijdrage en de 
naam van uw kind. De bijdrage is: 
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 
 

Alvast bedankt namens de Ouderraad 

 
Week van de pauzehap 
Deze week is het voor de groepen 5 tot en met 8 de week van de pauzehap. De leerlingen krijgen 
uitdagende opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Ze ervaren met elkaar hoe lekker 
zo’n gezonde pauzehap kan zijn. Ook bewegen en op tijd ontspannen horen natuurlijk bij een gezonde 

pauze!Nieuws uit groep 8 

Agenda 
7 tot 11 oktober      week van de pauzehap 
18 oktober afsluiting KBW 
 Luizenpluis 
21 oktober eerste dag herfstvakantie 
25 oktober  laatste dag herfstvakantie 
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En de winnaar is……… Een voorstelling van theatergroep de Bonte Hond voor groep 8.    

IN DE KLAS                    
We kregen eerst in een filmpje te zien. Het ging over schuldgevoel. Als je 
ouders gaan scheiden krijg je (meestal) een schuld gevoel. We kregen 
ook de opdracht om op een briefje iets op te schrijven over waar we 
ons schuldig over voelen (of voelden)  We moesten daarna een 
opdracht doen in een groepje van 4 en we kregen een willekeurig 
briefje van iemand, we moesten daar een soort van toneelstukje van 
maken en het voor de klas uitvoeren (dat was best grappig, want 
sommige briefjes waren heel gek).  Je hoefde trouwens niet je naam 
erbij te zetten. 
Waar ging het over? 
Het ging over een gezin die na een tijdje gaat scheiden. Het meisje 
vindt dat niet leuk en moet vervolgens kiezen bij wie ze gaat wonen. Ze 
kan niet kiezen dus gaan haar ouders een wedstijd doen.  
EEN GROTE DISCUSSIE…  
Het meisje probeert met allemaal verhaaltjes over dieren die altijd bij 
elkaar blijven, haar ouders toch samen te laten wonen. Het lukt helaas 
niet en ze gaan toch scheiden. Het is een hele harde klap voor haar en 
gaat huilen. Ze springt om alles weer goed te maken (dat was een best 
grappig maar ook droevig stukje!). Haar ouders springen mee en ze 
praten over dingen. Haar moeder gaat in de verdediging en zegt: ‘ik kook 
altijd en vouw de was op. Waarop de vader weer terug reageert: “ik maakte altijd je broodtrommel klaar en 
breng je naar school!  
IN DE RING  
Op een gegeven moment gaan ze dansen en vraag het meisje of ze gaan kussen. Ook is er in een ‘vertraagd’ 
stukje te zien hoe ze zogenaamd te ring in gaan om te vechten en te zien wie de winnaar is ( ze raakte 
elkaar niet). De discussie duurt nog even totdat ze er klaar mee is en ze lopen weg.  
HET EINDE... 
En de winnaar is… is een leuk maar ook droevig en leerzaam verhaal in één. Het was mooi om te zien hoe 
iedereen het heel serieus neemt en het is voor veel kinderen begrijpelijk, omdat sommige ouders van de 
kinderen gescheiden zijn. Zo leren ze ook hoe je daar het beste mee om kan gaan. Het toneelstuk was voor 
10+  wat ook wel te zien was, het was een geslaagde dag! 
Loes (Groep 8) 
 

Schoolfruit 
Vorige week schreven we dat het fruit wordt uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Inmiddels is gebleken dat de chauffeur al op maandag het groente en fruit komt brengen. Om 

de kinderen zo vers mogelijk fruit en groente te geven, gaan we op dinsdag, woensdag en 

donderdag uitdelen.  
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Vakantielezen in de herfstvakantie 

Wat is er fijner dan lezen als het buiten regent en stormt? Binnen met 
een boek op de bank, op je bed of onder een dekentje in een stoel!  
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en aandacht besteed 
aan lezen. 
Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. 
Natuurlijk kunnen er boeken geleend worden uit de openbare 
bibliotheek. De leerlingen van De Architect, uit groep 3 tot en met 8, 
lenen een boek via de bibliotheek van school.  
Om het lezen van de boeken in de vakantie te bevorderen, kiezen de 
kinderen een opdracht die bij het boek gemaakt/gedaan kan worden. Na 
de vakantie leveren de kinderen de opdracht in bij de leerkracht. De 
“producten” krijgen een plekje in de klas zodat andere kinderen kunnen 
zien wat hun klasgenoten gelezen hebben en op leesideeën gebracht 
kunnen worden. Ook is er voor de kinderen die dit gedaan hebben een 
presentje. 

 
 

 

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 TSO-medewerkers erg 
mee geholpen.  

 

 

Goed gedaan 
Les 4: Opkomen voor jezelf 
Goed opkomen voor je eigen belangen is lastig. De een durft niet hardop te zeggen wat hij wil, 
terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij zijn zin krijgt. 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Hoe kun je het beste om aandacht vragen. 
• Als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt, kun je: 

- stil wegkruipen (niks durven zeggen) 
- boos tekeer gaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 
- slim aanpakken (kalm zeggen wat voor jou niet fijn is) 

• Slim aanpakken is meestal het beste. 
• Bij wie/waar kun je hulp zoeken als niets helpt? 
 
Tips voor thuis: 
• Leer uw kind om op een prettige manier om aandacht te vragen door tijd voor hem te nemen als 
hij/zij daar leuk om vraagt. 
• Geef het goede voorbeeld door zelf ook slim aan te pakken als uw kind iets doet wat u niet fijn 
vindt. 
• Duidelijk zeggen dat je iets niet durft is óók opkomen voor jezelf. Dwing uw kind niet om álles 

te durven. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Froderuiter.nl%2F10-tips-om-kinderen-op-school-aan-het-lezen-te-krijgen%2Flezen-op-boeken-t26350%2F&psig=AOvVaw2JlNxsx8SAfEtxSDz95Wyw&ust=1569914977834224
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