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Agenda 
17, 18 en 19 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Koningsontbijt en Koningsspelen 

27 april Koningsdag; iedereen is vrij 

30 april t/m 11 mei Meivakantie 

21 mei 2e Pinksterdag 

28 mei  Schoolreisje  

 
Hoofdluis 

Het komt soms voor dat een leerling hoofdluis heeft, een 

vervelend probleem. Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van het voorkomen en bestrijden 

van hoofdluizen. Afgelopen vrijdag heeft de ouderraad hierover de nieuwste informatie 

ontvangen van de  jeugdverpleegkundige. Om u ook van deze informatie te voorzien is er bij 

deze nieuwsbrief een informatiefolder te vinden. Het zal u wellicht opvallen dat vermeld 

wordt dat luizenzakken niet nodig zijn. Deze informatie is ook nieuw voor ons. We gaan met 

het team van de Architect nog overleggen wat onze beslissing hierin zal zijn. 

 

Koningsontbijt en -spelen  
Vrijdag 20 april starten we gezamenlijk met het Koningsontbijt. De kinderen 

hoeven thuis daarom niet te ontbijten. 

De ouderraad heeft in samenwerking met school de Koningsspelen 

georganiseerd. Wij hebben vele leuke spel- en andere activiteiten in en om 

de school voor de leerlingen in petto. 

Wilt u uw kind sportieve kleding en schoenen (geen slippers of sandalen) 

laten aan doen? 

De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee naar school te nemen. Het 

schoolfruit van deze week wordt tijdens de Koningsspelen aan de kinderen uitgedeeld. 

Alle hulpouders die hebben aangegeven om te komen helpen, worden om 12:45 uur op 

school verwacht. Deze ouders horen dan bij welke activiteit zij worden ingezet en wat van 

hen wordt verwacht.  

Er is heerlijk weer voorspeld. Het wordt vast een heerlijke zonnige, gezellige en sportieve 

dag. 

 

Schoolfruit 
Twintig weken lang hebben alle leerlingen 3x per week genoten van 

schoolfruit en -groenten. Dit is door de EU in samenwerking met 

verschillende ministeries beschikbaar gesteld voor de deelnemende 

scholen. 

Het was een groot succes en de leerlingen keken wekelijks uit naar de 

bekende en onbekende fruit- en groentesoorten.  

Iedere week waren er ouders die het 

fruit of groenten voor de kinderen 

schilden, sneden en verdeelden. (zie 

hiernaast enkele voorbeelden) 

Langs deze weg willen wij deze ouders 

hartelijk bedanken voor de geweldige 

zorg. Na de koningsspelen is de actie afgelopen en moeten 

de kinderen weer zelf iedere dag een 10-uurtje mee naar 

school nemen. 

 

 

Inhoudsopgave 

 
1. Agenda 

2. Hoofdluis  

3. Koningsontbijt en –spelen 

4. Schoolfruit 

5. Stichting ieder kind een eigen boek 

6. Betaling schoolreisje 

7. Bijlage JGZ Opvoeden en zo 

8. Goed gedaan les 12 

 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 15  jaargang 6, 18 april 2018 
 

Stichting Ieder kind een eigen boek! 
 

Dinsdagmiddag 10 april werden de kinderen van de groepen 3-4 en 5 

verrast met een eigen boek, uitgegeven door de Stichting Ieder kind een 

eigen boek!  

Eén van de boekjes die door deze stichting is uitgegeven is "Gezond zijn 

is fijn!"  

Elk kind speelt de hoofdrol in zijn/haar boekje. Om het verhaal nog leuker 

te maken, komen er ook twee vriendjes/vriendinnetjes in het boek voor. 

Het is dus echt een Eigen Boek!  

 

Uit iedere groep mocht een kind een bladzijde 

voorlezen uit het boek. Dit waren: Sibtain, 

Imad en Zilan. De verbazing in de zaal was 

groot toen ze de namen van de kinderen in het boek hoorden. 

 

Tijdens de feestelijke uitreiking zou er een ambulance op het 

schoolplein komen te staan die we na afloop van de middag 

mochten bekijken. Jammer genoeg was de ambulance opgeroepen 

voor een noodgeval en kon hij dus niet naar De Architect. 

 

De medewerkers en vrijwilligers van de stichting hebben 

met de kinderen de quiz ´Petje op, petje af’ gedaan. We 

waren erg trots om te zien hoeveel de kinderen wisten 

over gezondheid.  

 

Wij willen de medewerkers en vrijwilligers van Stichting 

Ieder kind een eigen boek bedanken voor de leuke 

middag en de geweldige verrassing. 

 

 
Betaling schoolreisje groepen 1 t/m 7 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje? 

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 30 april 2018 over te maken 

naar de bankrekening van de Ouderraad van De Architect onder 

vermelding van de naam en groep van uw kind en ‘schoolreis’.  

 

Het IBAN-nummer van school is: 

NL 17 INGB 000 6 1902 54 

t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad 

 

Wilt u contant betalen, dan graag dit bedrag gepast bij de leerkracht van uw kind op: 

 Maandag 23 april   om 8:20 uur en om 15:00 uur. 

 Woensdag 25 april   om 8:20 uur en om 12:00 uur.  

 Donderdag 26 april   om 8:20 uur en om 15:00 uur. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De schoolreiscommissie 
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Bijlage JGZ betreft cursus Opvoeden en zo 
De JGZ Almere (voorheen GGD afdeling jeugdgezondheidszorg) organiseert dit voorjaar weer 

de cursus Opvoeden en zo.  De cursus is bedoeld voor ouders met vragen over opvoeden en 

voor ouders die tegen onzekerheden aanlopen. De cursus is gesubsidieerd door de gemeente 

Almere en er zijn geen kosten aan verbonden. In de bijlage treft u de informatie aan. 

 
“Goed gedaan” les 12 
 

Les 12 ‘Jezelf de baas’. 

Jonge kinderen moeten nog leren zichzelf te 

beheersen: op je beurt wachten, niet zomaar 

de straat oprennen, niet schelden als je boos 

bent, niet te veel snoepen. Er zijn een 

heleboel afspraken en regels die kinderen 

zich eigen moeten maken om veilig en 

gezond groot te worden en om rekening te 

kunnen houden met anderen. 

• Er zijn een heleboel afspraken en regels om 

ervoor te zorgen dat mensen aardig, netjes  

en beleefd met elkaar omgaan. 

• Kinderen kunnen ook tegen zichzelf  

zeggen: ‘Dat is niet leuk voor de anderen!’ 

of ‘Dat is niet netjes!’ 

 

Tips voor thuis 

 Stel duidelijke regels wat betreft rekening 

houden met anderen. 

 ‘Niet praten als anderen praten.’ 

 ‘Geen grote mond geven.’ Leg uit waarom u 

dat belangrijk vindt en wees consequent. 

 Regels die af en toe gelden worden niet 

serieus genomen. Mopper dus niet over alles, 

maar stel een beperkt aantal regels in waarbij 

u ervoor zorgt dat uw kind die écht goed 

leert. Daarna kunt u de nadruk op nieuwe 

regels leggen. 

 Complimenteer uw kind vaak wanneer hij 

aardig, beleefd of behulpzaam is naar 

anderen. Daar leert een kind snel van! 

 

 


