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Les van de jeugdagent in groep 5 en 6 
Vorig schooljaar heeft de jeugdagent een les gegeven in de 
groepen 7 en 8. Dit jaar zijn de groepen 5 en 6 aan de 
beurt: groep 6 op donderdag 31 oktober en groep 5 op 
vrijdag 1 november. Omdat we het belangrijk vinden dat 
alle leerlingen zich op school prettig voelen, hechten we er 
veel belang aan dat we op school goed met elkaar omgaan. We besteden hier aandacht aan in de 
lessen en gaan erover in gesprek met leerlingen als dat nodig is. De jeugdagent geeft een les over 
omgaan met elkaar, niet alleen op school maar ook buiten school. Voor de leerlingen een 
interessante en indrukwekkende les! 
 

Nieuwe taal- en spellingmethode: Staal 
Voor het taalonderwijs gebruiken wij sinds dit schooljaar de methode Staal. Met deze methode 
leren de leerlingen spellen aan de hand van categorieën. Door een vast ritme, herhaling en 
dagelijkse dictees leren de leerlingen de spellingregels te onthouden en toe te passen. Heeft u uw 
kind thuis al gehoord over Hakwoorden, Zingwoorden, Luchtwoorden of Colawoorden? Dan heeft 
uw kind het over de categorieën uit de spellingles. Vraag uw kind vooral uit te leggen welke 
spellingsregel erbij hoort, bijvoorbeeld: Colawoord. Ik hoor de /k/ maar ik schrijf de c. 
In Staal is grammatica met spelling gecombineerd. Het onderdeel taal is in thema’s ondergebracht. 
De leerlingen doen de eerste weken van een thema kennis op. Daarna gaan ze zelf aan de slag en 
maken ze hun eigen publicatie of presentatie.   
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zoveel mogelijk leren met de methode Staal is ook het team 
van De Architect extra hard aan het werk. Staal vraagt namelijk een andere manier van lesgeven. 
Daarom komt er dit schooljaar een paar keer een expert op school die samen met ons kijkt of we 
alles uit de methode halen wat er in zit. 
 
 

Nationaal schoolontbijt 
De Architect doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt! Dat betekent dat uw zoon of 
dochter op 8 november niet thuis hoeft te ontbijten. Deze dag schuift de hele school 
namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van 
de dag. In de bijlage bij de Nieuwsbrief vindt u verdere informatie. 
 

 
  

Agenda 
8 november  nationaal schoolontbijt 
15 november Studiedag 
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Informatie voor ouders in/na scheiding 
In november biedt Humanitas de Scheidingsatlas aan ten behoeve van Almeerse ouders in/na scheiding. 
Het is een programma van twee dagdelen ontwikkeld door TNO. 
 
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: 
*de impact van scheiding 
*wat kun jij doen 
*positieve communicatie 
*gescheiden opvoeden 
*conflictmanagement 
*Eigen kracht , draagkracht en draaglast 
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de flyer en een aanmeldformulier.  
 

 

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 5 
De komende twee weken hebben wij weer een nieuw thema uit de methode sociaal emotionele training. In 
de klas hangt de les als een agenda met de opdrachten, zodat iedereen dit goed kan zien. Het komt voor dat 
er in groepen gekozen wordt voor een thema over een onderwerp dat op dat moment in de groep speelt. 
Het nieuwe thema komt dan later aan bod. 
 
Les 5: ‘Blij met jezelf’. 
Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan uit durft te gaan dat hij de taken en problemen van alledag 
zelf aankan, geeft hem dat rust en ruimte om verder te groeien. 
 
Tips voor thuis 
• Vergelijk kinderen niet in termen van ‘beter’ en ‘slechter’, maar benadruk ieders eigen sterke kanten. ‘Zij 
kan goed rekenen, jij kunt mooi tekenen.’ 
• Stel niet te hoge eisen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten én beperkingen. Als u steeds meer verwacht dan 
uw kind waar kan maken, wordt het onzeker. 
• Vertel uw kind dat u trots op hem bent, vanwege sportief spelen, zijn best doen, doorzetten. Trotse ouders 
geven zelfvertrouwen. 
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