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Agenda  
10 t/m 12 april Schoolkamp groep 8; 

 Alle groepen geen gym 

13 april Schoolvoetbal jongens groep 7 en 8 

14 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

17 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

18, 19 en 20 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Concert/afsluiting leerorkest 

21 april Ontbijt en koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie 
 

Geen gymlessen 
Meester Ernst Jaap gaat mee op schoolkamp van de Architect. 

Daarom vervallen de gymlessen op 10, 11 en 12 april.  

Alle leerlingen starten en eindigen dus gewoon op school. 

 

Schoolvoetbal 
De jongens van groep 7 en 8 die meedoen aan schoolvoetbal kunnen wel supporters 

gebruiken. Zij moeten spelen op donderdag 13 april na schooltijd.  

Locatie is op het Cruijff Courtveld Buiten: Willem Weverplein Almere Buiten (naast 

basisschool de Kring). Wij wensen hen alvast heel veel succes en sportplezier toe. Het is van 

15:15 uur tot ongeveer 17:00 uur.  

 
Schoolreis groep 1 t/m 7 
Denkt u nog aan de betaling van het schoolreisje!  

 

Betaling schoolreis: 

Het bedrag van het schoolreisje is, net als vorig schooljaar, 

vastgesteld op € 25,00 per leerling. Het is mogelijk dit 

bedrag in 1x te betalen, maar wij willen u graag in de 

gelegenheid stellen het bedrag in twee termijnen te betalen. 

Mocht u van deze betalingsregeling gebruik willen maken, 

dan dient u er voor te zorgen dat: 

• de 1e termijn voor 3 april  2017 is betaald; dit bedraagt € 15,00 en 

• de 2e termijn voor 20 april 2017 is betaald; dit is de resterende € 10,00. 

Alle betalingen dienen uiterlijk 20 april 2017 binnen te zijn! 

 

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 20 april 2017 over te maken naar de bankrekening van de 

ouderraad van de Architect onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 

Het IBAN-nummer van bankrekening is: 

NL 17 INGB 000 6 1902 54 

t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 

 

Wilt u contant betalen, dan kan dit gepast bij de leerkracht 

van uw kind op: 

 Dinsdag 18 april  om 8.20 uur en om 15.00 uur, 

 Woensdag 19 april  om 8.20 uur en om 12.00 uur of 

 Donderdag 20 april  om 8.20 uur en om 15.00 uur 

 

Met vriendelijke groeten, 

De schoolreiscommissie 
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Bruggenbouwers groep 4 
De kinderen van groep 4 zijn bezig met het project ’Bruggenbouwers’.  

Dit hebben we geleerd:  

 Alles om je heen is ontworpen door een architect. Zelfs de brug bij jou in de buurt.  

We hebben verschillende bruggen in de buurt bekeken.  

 Hoe komt een brug zo sterk?  

 De meeste bruggen zijn volgens de driehoekconstructie gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de masterclass hebben we: 

 Zelf bruggen gebouwd door middel van acrobatiek.  

 Onder leiding van een theater-/circusdocent hebben we eenvoudige duo trucs 

geleerd, zoals een menselijke piramide.  

 Door middel van spierspanning en samenwerking hebben we geleerd om op de juiste 

manier te stapelen en te bouwen.   

 Tot slot werd er een brug gemaakt met onze lichamen, waar iemand op kon staan!  

 

 

 

.             
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Ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 

Van de ouderbijdrage worden allerlei leuke activiteiten voor en met de kinderen 

georganiseerd. Deze bijdrage is hard nodig om ook de komende activiteit, de koningsspelen, 

te kunnen organiseren. 

 

Deze is vastgesteld op: 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 €18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de ouderraad. 

Het rekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54 tnv ASG inz. Architect ouderraad.  

Graag onder vermelding van de naam van uw kind en dat het de ouderbijdrage betreft. 

Indien u liever contant betaalt, is dit aankomende vrijdag 31 maart weer mogelijk. 

Dit kan op de volgende tijdstippen: 

 8.20-8.30 uur 

 14.45-15.15 uur 

Eén van onze leden van de ouderraad zal dan aanwezig zijn in de middenruimte. 

Alvast bedankt.  

De ouderraad. 

 
Koningsspelen op 21 april: hulpouders gezocht 
Op 21 april doen we op school mee aan de Koningsspelen. De ouderraad is al druk bezig met 

de voorbereidingen. Er zijn nog ouders nodig voor hulp bij de verschillende activiteiten. Als u 

mee wilt doen, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. 

 

Goed gedaan” les 11 
Ons volgend thema “Goed gedaan” is thema 11. 

In de klas hangt de komende 2 weken deze les als een agenda met de opdrachten, zodat 

iedereen dit goed kan zien. 

 

Les 11 ‘Kiezen’. 

Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te 

dragen. Als kinderen groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Doe ik 

mee met die groep? Loop ik boos weg of los ik het op? 

Kinderen die zélf hebben leren nadenken over de gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter! 

• Voordat je iets doet of kiest, moet je even nadenken: 

– Wat kan ik allemaal doen? Waar kan ik uit kiezen? 

– Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen? 

– Wil ik dat? 

• Doe of kies dan wat jou het beste lijkt! 

 

Tips voor thuis 

• Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt. ‘Je moet fruit eten omdat je 

dan minder snel ziek wordt.’ of ‘Je mag niet op paardrijden omdat dat veel te duur is.’ 

Door een waarom te geven, leert uw kind waar je op moet letten als je kiest, en wat de 

gevolgen van een bepaalde keuze kunnen zijn. 

• Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Behoed hem voor gevaarlijke 

misstappen, maar weet dat een kind ook om moet leren gaan met tegenvallers! 
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Menselijke botten bestaan voor 25% uit water. 
 

 
Bijlage 1 Brede School 
In de bijlage 1 treft u de activiteitenladder van de Brede School van de maand april aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Waterweetje  


