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Agenda
Maandag 23 november
Vrijdag 4 december

groep 8: voorlopig advies
gesprekken
aangepast rooster:
Groep 1 t/m 4 08.30 - 12.00
Groep 5 t/m 8 08.30 - 14.00

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. Soms komt een leerling te laat op school. Hij of zij mist dan een deel van de
les. Dat verstoort de les en geeft een onrustige start van de dag. Dus zorg ervoor dat uw kind op tijd komt.
Dit is in het belang van uw kind én de andere leerlingen van De Architect.
Om half 9 gaat de klassendeur dicht. Leerlingen die te laat zijn, komen door de hoofdingang binnen.

Nieuws uit groep 7
We zijn alweer een paar maanden aan het werk in groep 7 en de kinderen vinden dat ze al veel
hebben geleerd en gedaan:
In groep 7 hebben we rekenen. Spelling,
taal, Meander, Naut, Brandaan en Sova.
Het allerleukst vind ik rekenen om de
week op dinsdag. We doen dan
spelletjes uit de met sprongen vooruit
kist. We moeten dan bijvoorbeeld
breuken in de goede volgorde leggen of
we spelen ‘bij 100 ben je af’, je speelt
dan 2 tegen 2. Je maakt dan sprongen
en je moet onder de 100 blijven. Als je
allebei een getal hebt opgeschreven
moet je dat bij elkaar optellen . Lina
Ik vond het begrijpend lezen moeilijk maar nu ben ik vooruit gegaan. Eerst deden we alleen maar
Nieuwsbegrip in groep 6, nu in groep 7 lezen we verschillende soorten teksten, daardoor ben ik
vooruitgegaan. Bijvoorbeeld de tekst familiegeheimen. Khaled
Het leukste op school is crea, dan kan je lekker knutselen en dat is leuk. En spelling, daarbij
gebruiken we muntjes, die moet je op de categoriekaart leggen op de goede categorieën. Nadia
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Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt ook dit jaar weer op school, maar vanwege de landelijke Corona maatregelen is de viering
aangepast.
 Op donderdag 12 november hebben de kinderen in groepen 5 t/m 8 lootjes
getrokken.
 Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen op school zetten.
 Op woensdag 25 november zit er een kleine verrassing in hun schoen.
 Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas op school. Dit jaar is er géén intocht
op het schoolplein. De leerlingen gaan om half 9 door hun eigen klassendeur
naar binnen. Sinterklaas komt de kinderen in de klas bezoeken.
De aangepaste schooltijden voor deze dag zijn:
Groep 1 t/m 4 08.30 uur - 12.00 uur - Zij zijn de middag vrij.
Groep 5 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur - Zij hebben een continurooster en nemen een lunch mee.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het bedrag is lager dan vorig schooljaar. Met uw bijdrage kan de ouderraad diverse feesten op school
organiseren. Voor het Sinterklaasfeest koopt de ouderraad de versieringen in school, cadeautjes,
pepernoten. We sparen voor geld om op termijn de pietenpakken te kunnen vervangen en we sparen voor
nieuwe kerstbomen en kerstversiering. Later in het schooljaar betaalt de ouderraad 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:
€ 15,00 per leerling voor de groepen 1 t/m 4
€ 10,00 per leerling voor de groepen 5 t/m 8
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 maken voor het Sinterklaasfeest een surprise en
kopen een cadeautje van € 5,00 voor een andere leerling.

Als ik later groot ben
‘Als ik later groot ben’, verzamelt dromen van kinderen en jongeren in Almere in hun rode brievenbus.
In een filmpje (https://vimeo.com/477928254) ziet u wat de brievenbus is, wat de brievenbus doet en
hoe kinderen (of hun ouders) en jongeren hun dromen kunnen delen.
Kinderen (of hun ouders) en jongeren kunnen heel gemakkelijk via de telefoon of digitaal via de website,
Facebook en Instagram hun droom posten.

www.alsiklatergrootbeninalmere.nl
http://www.instagram.com/alsiklatergrootben/
https://www.facebook.com/andrea.moll.961 *
https://www.facebook.com/alsiklatergrootbeninalmere

