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 Momenteel wordt er hard gewerkt aan het groot onderhoud 
op het van Eesterenplein. Afgelopen week heeft dit tot 
onveilige situaties geleid. Er is inmiddels contact geweest met 
de gemeente en de opzichter en er worden 
veiligheidsmaatregelingen genomen. Voor vragen en klachten 
rondom het groot onderhoud in de wijk kunt u altijd contact 
opnemen met de gemeente, per mail of telefoon. 
telefoonnummer 14 036, email: info@almere.nl  
 

Meester Jan 

Met ingang van aanstaande maandag 1 oktober werkt 
meester Jan op maandag en dinsdag op de Heliotroop. Hij is 
gevraagd om daar de intern begeleider te vervangen. 
voorlopig vervangt hij  tot aan de kerstvakantie. 
Op donderdag en vrijdag blijft meester Jan intern begeleider 
op de Architect. Juf Esther zal zijn taken in groep 4 
overnemen. 

 

Bericht van de ouderraad 

Ook dit jaar heeft de ouderraad uw hulp nodig voor het 
organiseren van de festiviteiten op school. Sint, kerst, en het 
lentefeest zijn feesten waar de ouderraad mede zorg voor 
draagt. Hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. 
We zijn op zoek naar ouders die in de ouderraad plaats willen 
nemen. Ook kunnen we bij de activiteiten uw hulp goed 
gebruiken.  
 
Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. 
Dit schooljaar is de hoogte van de ouderbijdrage voor de 
kinderen van groep 1-4, €24,00  
Voor de kinderen van groep 5-8 is dit €20,00. Daarnaast 
betalen de kinderen van groep 5-8 het surprisecadeau a 
€4,00. 
Ook dit jaar kunt u er voor kiezen de ouderbijdrage in 1 keer 
te betalen of in 3 termijnen (oktober, januari en april). Bij de 
volgende nieuwsbrief ontvangt u de begroting van de 
ouderraad.  
Tevens ontvangt u volgende week via uw kind een brief 
waarin u aan kunt geven: 

- Bij welke activiteiten u de ouderraad wilt 
ondersteunen. 

- of u in 1 keer of in 3 keer de ouderbijdrage wil 
betalen. 
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Schoolfotograaf  

Woensdag 17 oktober komt de schoolfotograaf weer.  
Er is tevens gelegenheid om broer/zus foto’s te laten maken 
zowel voor kinderen die op school zitten als 
voor kinderen die niet op school zitten. 
  
De foto’s van de broertjes en zusjes die op school zitten 
zullen tijdens schooltijd worden gemaakt. 
De foto’s van de broertjes en zusjes die niet op school zitten 
worden buiten schooltijd na 12.00 gemaakt. 
   
Deze week zullen wij de lijsten ophangen bij de groepen. Als 
u een broer/zus foto wilt kunt u dit hier op invullen. 
Let op:  niet invullen is geen broer/zus foto. 
 
 

schoolmoestuin, 

ondertekening van de 

beheerovereenkomst 
op woensdag 23 mei zijn de schoolmoestuinen feestelijk 
geopend. Zowel buurtbewoners als kinderen werken in de 
tuin. Vorig schooljaar is er een begin gemaakt met de 
kinderen van groep 5 met beplanten en ook dit schooljaar 
gaan groepen kinderen in de tuin werken.  
Op donderdag 20 september was de officiële ondertekening 
van de beheerovereenkomst van de schoolmoestuinen. 
Vanuit de gemeente is er ondertekend door Ing. R.W. 
Ravensbergen, vanuit IJmere door Gert Diepeveen en 
namens de Brede school door Marian de Wit. 
Met elkaar zijn afspraken gemaakt over het onderhoud en 
werk in de tuin. 
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 o.b.s De Architect  
C van Eesterenplein 1 

1333 KM  Almere 

(036)7670630 

info@obsdearchitect.nl 

www.obsdearchitect.nl 

. 

 
 
 
 

MR 
 
Aankomende dinsdag, 2 oktober,  is de eerste MR- 
vergadering van dit jaar.  
De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 

1. terugblik verhuizing en start schooljaar 
2. jaarplan 2012-2013 van beide scholen 
3. financieel jaarverslag TSO 
4. Veiligheid in de wijk 
5. Schoolpleinen  
6. Samenstelling MR en taakverdeling 
7. Planning MR-vergaderingen 

 
U bent van harte welkom op het hoofdgebouw van de 
Architect. Als toehoorder kunt u de vergadering bijwonen.  

 
 
Agenda 
26 september  studiedag, alle leerlingen vrij 
2 oktober  MR vergadering 
10 t/m 12 oktober kamp groep 8 
11 oktober  informatieavond VO, ouders groep 8 
   Basisscholen Almere Buiten 
18 oktober  informatieavond VO, ouders groep 8 
   De Architect 
19 oktober  Studiedag, alle leerlingen vrij 
22 t/m 26 oktober  herfstvakantie 

 
 

 
  
Brede school activiteit 
 
Let op: woensdag 3 oktober is er geen Zumba, op 10 oktober 
zijn de kinderen die mee doen met de Zumbalessen weer van 
harte welkom. 

 
  


