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Geachte ouders, verzorgers,  
 
Inmiddels ligt de herfstvakantie alweer twee weken achter ons en komen de gezellige november- en 
decembermaanden eraan met de feesten rond Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst! 
 

De nationale voorleeswedstrijd heeft plaatsgevonden en de voorleeswinnaars feliciteren we hartelijk! Het 
was een prachtig voorleesfeest! 
 

Sinds vorige week heeft de Architect een nieuw digitaal telefoonsysteem. Even wennen maar we zijn dan 
ook weer up to date! Er zijn af en toe nog enkele storingen maar als die eruit zijn, werkt alles weer als 
vanouds! 
 

Binnenkort vinden gesprekken plaats met kandidaten voor de functie van vaste directeur van de Architect. 
We wensen de benoemingsadviescommissie hierbij veel wijsheid toe! 
 

U kunt uw ouderbijdrage weer voldoen! Onlangs heeft u hierover een schrijven ontvangen van de 
ouderraad. Fijn als u de bijdrage zo spoedig mogelijk overmaakt! Bij voorbaat dank! 
 

Het leerkrachtentekort en het ontbreken van invallers bij ziekte blijven onverminderd van invloed op het 
onderwijs in Almere. Van de vijf grote steden heeft Almere zelfs de grootste uitdagingen op dit gebied. De 
besturen van Almere beraden zich momenteel hoe ze gezamenlijk deze problematiek kunnen aanpakken. U 
wordt op de hoogte gehouden. 
 

Wat de Architect betreft zou het natuurlijk fijn zijn om in contact te komen met mensen, die een 
onderwijsbevoegdheid hebben. Kent u mensen in uw netwerk, die hierover een vrijblijvend gesprek zouden 
willen voeren, verwijst u deze dan a.u.b. naar ondergetekende. Alvast hartelijk bedankt! 
 

Blijft u er a.u.b. dagelijks mee rekening houden, dat het kan voorkomen dat u ’s ochtends onverhoopt een 
bericht krijgt via Social Schools waarin staat dat we uw zoon of dochter helaas niet op school kunnen 
ontvangen vanwege ziekte of afwezigheid van de leerkracht? Ik verzoek u vriendelijk doch dringend hier 
dagelijks goed op voorbereid te zijn, zodat uw zoon of dochter thuis of elders kan verblijven. 
 

 
Hartelijke groet,  
 
Leon Dijcks 
Interim directeur 

Agenda 
11 november       groep 5 tot 8 lootjes trekken Sinterklaasfeest 
5 december         Sinterklaas feest op school 
21 december       Kerstviering op school 
23 december       Lesvrije middag, school tot 12.00 – geen TSO 
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Voorleeswedstrijd groep 7 & 8 
Er was op donderdag 13 oktober de schoolfinale van de 
voorleeswedstrijd! Dit jaar waren er 6 kandidaten uit groep 8 en 7 
die meededen.  
In het begin was iedereen wel een beetje nerveus, maar dat ging 
best wel snel weg. Nadat de kandidaten hadden voorgelezen waren we 
allemaal heel nieuwsgierig om te weten wie gewonnen had. De jury vond 
iedereen heel goed, maar er was 1 winnaar! De winnaar gaat naar de 
Nieuwe Bibliotheek om te gaan voorlezen voor een andere jury.  
Ik was uiteindelijk de winnaar! Op 2de en 3de plaats kwamen Nessim uit 
groep 8 en Maryam uit groep 7! We vonden het allemaal heel spannend, 
maar iedereen was wel blij. Alle kandidaten kregen chocomelk uit het 
koffie-apparaat als prijs voor de voorleeswedstrijd. Iedereen vond het 
leuk om mee te doen. 
Ik vond het heel fijn dat ik weer gewonnen heb in de voorleeswedstrijd. Ik vond het allemaal heel leuk en 
spannend. Ik had niet verwacht dat ik alweer zou winnen! Ik denk ook niet dat ik de enige was die een 
beetje nerveus was. Ik zag andere kinderen een beetje stressen van de spanning. Ik had wel veel spanning, 
het ging eigenlijk allemaal heel snel. Vorig jaar haalde ik het niet in de Nieuwe Bibliotheek. Ik hoop dat het 
me dit jaar wel lukt. Als ik het tot de laatste ronde van de voorleeswedstrijd haal, kan de hele klas komen 
meekijken!  
Leisha groep 8 
 
 
Kidd: In de wolken bij groep 6 

 
Vrijdag 14 oktober heeft groep 6 

een KIDD les gehad.  
Het ging over “in de wolken”. We 
hebben het in de klas gehad over 

het WTC gebouw van Almere, 
over wolkenkrabbers en andere 

hoge gebouwen en over een 
skyline; het silhouet/profiel van 

een stad. Hierna zijn de kinderen 
zelf aan de slag gegaan met een 

soldeerbout die ontzettend heet kon 
worden om hun eigen skyline te 

maken. Ze kregen een stuk ijzerdraad 
die ze zelf in een vorm moeten knippen 
of buigen en moesten dit vast solderen 

aan een ander stuk. De mooiste 
skylines van groep 6 zijn ontstaan! 
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Groep 8 op bezoek bij het Echnaton 
3 leerlingen van groep 8 vertellen over het bezoek aan het Echnaton. 
 
Wij zijn op dinsdag 25 oktober met de bus naar het Echnaton geweest. 
Daar kregen wij een doelles en een leerles. We werden ingedeeld in verschillende groepen voor de 
verschillende activiteiten. 
Ik zat met mijn vriend Ryan in groepje geel. En daar gingen we net zoals alle andere groepen twee 
activiteiten doen. Een van die activiteiten was een mens en maatschappij les. En dat bevat drie vakken, 
geschiedenis, aardrijkskunde en economie. De leraar liet een foto van een oude schoen zien. Hij zei dat we 
ernaar moesten kijken en goed nadenken wat je zag. Uiteindelijk was het iets anders dan we dachten, maar 
het was wel interessant. 
Toen we klaar waren gingen we naar techniek les. We moesten op de computer een 3-d figuur maken. Ryan 
en ik gingen een raket met onze namen erop maken. En de leraar had een drone! Toen we klaar waren 
gingen we eten en vervolgens waren we weer in de bus. 
Dit was mijn verhaal. 
Damon 
 
 

 
 
We zijn op dinsdag 25 oktober met de hele klas naar het Echnaton geweest! Iedereen werd verdeeld in 
groepjes met een kleursleutelhanger. Iedereen had verschillende kleurtjes die onze groepjes lieten zien. 
Een van die kinderen waren wij, Beatriz en Leisha. Wij hebben verschillende vakken van de school gedaan. 
Beatriz had Biologie en een kookles gedaan! Ze zei: “We hebben wraps gemaakt tijdens de kookles, 
heerlijk!” Daarna hebben we een biologie les gedaan die over proefjes ging met sap en verschillende 
afwasmiddelen. We gingen een proefje doen om te zien hoe zuur het was. Heel leuk!  
Leisha heeft een gym en wiskunde les gehad. Zij vond dat ook heel leuk. Ze zei: “Ik was met Djenairo 
wanneer we gingen gymen en de wiskunde les deden. Tijdens gym hebben we pijl en boog geschoten, 
gevoetbald en trefbal gespeeld. Het was heel leuk voor ons beiden. De docenten daar waren ook heel lief 
en aardig!”  
Tijdens de wiskunde les hebben we geleerd over een assenstelsel en coördinaten. Die we moesten tekenen 
met een geodriehoek. Wanneer we het af hadden kregen we een cijfer. Djenairo kreeg een 15, omdat de 
docent zei dat zijn tekening heel grappig was! En ik kreeg een 10, omdat ik beide assenstelsel af had. Deze 
ochtend was leuk voor ons allemaal! Een paar kinderen zeiden zelf dat ze naar het Echnaton zouden willen 
gaan volgend jaar. 
Beatriz & Leisha 
 
 
 
 
 



  

   

NIEUWSBRIEF 

Nummer 5, 4 november 2022 
 

Voorstelling Superslow voor groep 1 & 2 
Op dinsdag 1 november was Theatergezelschap De Bonte Hond op visite. 3 artiesten gaven een leuke 
voorstelling: Superslow. Een muzikale voorstelling met dans, kubussen en lichtjes. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als afsluiting mochten de kinderen met de artiesten een spel spelen met een 
dobbelsteen. De opdrachtjes kwamen voor in de voorstelling. De dobbelsteen had 
de volgende opdrachtjes: 
Rood:  verdrietig, doe net of je moet huilen 
Geel:  Spring van blijdschap 
Blauw:  Je bent niet meer bang, je doet een superheld na 
Oor:  maak van je handjes oortjes en ander zingt een liedje 
Oog:  maak van je handjes een verrekijker en de ander doet een dansje 
Bonte hond: nu mag je zelf een trucje laten zien en nog een keertje gooien 
 
De kinderen kunnen dit thuis ook laten zien, ze hebben allemaal een dobbelsteen 
cadeau gekregen! 


