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Agenda 
11 t/m 29 juni Toetsweken 

15 juni Lesvrij; alle kinderen zijn vrij  

28 juni Schoolfotograaf 

29 juni ’s Middags lesvrij; alle kinderen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij  

2 juli Lesvrij; alle kinderen zijn vrij  

4 juli  Sportdag groepen 5 t/m 8 

6 juli Rapport mee naar huis 

9 juli  Sportmiddag groepen 1 t/m 4 

10 en 11 juli Rapportgesprekken 

13 juli Eindbal groep 8 

16 juli Doorschuifochtend 

17 juli Musical groep 8 

20 juli ’s middags lesvrij; vanaf 12:00 uur zijn alle kinderen vrijdag 

23 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 

3 september 1e schooldag schooljaar 2018-2019 
                                                    

Schoolreisje naar de Linnaeushof 
Wat fijn dat wij met zoveel kinderen, 

leerkrachten en begeleiders naar de 

Linnaeushof zijn geweest afgelopen maandag! 

De sfeer zat er goed in en dat hadden we ook 

wel een beetje te danken aan het super-

mooie weer. In de speeltuin zelf was er 

genoeg te doen voor zowel de jongere als de 

oudere kinderen. Niemand heeft zich een 

moment hoeven te vervelen. Behalve de 

overdekte speeltoestellen en de speeltuinen 

buiten, waren er ook nog een treintje, 

Flinstone-trapauto’s en natuurlijk de twee 

waterspeeltuinen. Daar werd door de 

kinderen, vanwege de warmte, enthousiast 

gebruik van gemaakt.  

We zijn als team van De Architect heel blij 

met alle medewerking. En wij willen alle 

kinderen en ouders bedanken voor de fijne 

dag! 

 
                           

Toetsweken 
Vanaf 11 t/m 29 juni zijn de toetsweken. Wilt u daarom dokters- en tandartsafspraken zoveel 

mogelijk na schooltijd en buiten deze periode te plannen? Verder is het natuurlijk belangrijk 

dat uw kind uitgerust op school komt. 

De resultaten van de gemaakte toetsen worden besproken tijdens de rapportgesprekken op 

10 en 11 juli. 
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Buitengym 

Vanaf volgende week gymmen wij met goed weer buiten op het kunstgrasveld.  

Het is daarom belangrijk dat de kinderen gymschoenen meenemen en gymkleding. De 

kinderen kleden zich om in de kleedruimtes van de gymzaal. Mocht het zo zijn dat het te 

koud is, dat het regent of TE warm (soms in de middag) is, dan gymmen we binnen. Ons 

kunstgrasveld is ingelegd met zand tussen de grassprieten. Dit is veilig en dus kunnen we dit 

gewoon gebruiken. 
 

Gastles groep 8 ‘Scherp in het verkeer’ 
Groep 8 kreeg op vrijdagmiddag 18 mei een gastles “Wees scherp in het verkeer” van Mario 

en Brigit. 

Deze middag hadden ze allemaal hun fiets 

hiervoor  meegenomen. Hieronder een 

verslag van Shantrisha en Rosanne. 

 

Scherp in het verkeer 

Vrijdag middag 18-5 moesten we met onze 

fiets naar school komen. In de klas hebben 

we filmpjes gekeken. En kregen we 

opdrachten. Toen werd de klas in 2 groepen 

verdeeld. Eén groep ging binnen hun 

belangrijkste regel op bord zetten voor het 

fietsen met je mobiel en als ze klaar waren, 

moesten ze met 

een 

pingpongbadge en een pingpongbal door de klas lopen en de bal 

in evenwicht houden. Als je dat gedaan had moest je een 

rekenmachine pakken en daar moest je een som op typen tijdens 

het lopen. De 2de groep deed buiten een parcours met hun fiets. 

Zij deden het 

parcours eerst 

normaal en 

als dat was 

gelukt moest 

je met een 

rekenmachine 

het parcours 

doen. Daarna 

gingen wij 

wisselen van groep.  
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“Goed gedaan” les 14 
 

Samen spelen is leuk, maar 

kinderen maken sneller ruzie met 

hun vriendjes dan volwassenen. 

Van ruzie maken leren kinderen 

veel (voor jezelf opkomen, 

emoties uiten), maar ze moeten 

ook leren hoe je ruzies zélf weer 

goed oplost. 

 

In de klas leren wij: 

• Hoe je ruzie zélf samen in drie 

stappen op kunt lossen: 

1. rustig worden: 

- even diep ademhalen  

- tot tien tellen 

2. goed luisteren:  

- kijk en luister goed naar het 

andere kind 

- probeer te ontdekken wat 

hij/zij graag wil 

3. samen oplossen:  

- bedenk samen een plan 

- zorg dat dat plan voor 

allebei leuk is 

 

Tips voor thuis 

 Geef elk kind iedere dag een 

kwartiertje de volle aandacht 

die hij niet met broertjes of 

zusjes hoeft te delen. 

 Voer de niet-klikken-regel in. 

Door te klikken, hoopt uw kind 

dat u de ruzie oplost in zijn 

voordeel! Laat de kinderen zélf 

een oplossing bedenken die 

voor beide leuk is. Klikken mag 

alleen als er gevaar is! 

 Gebruik een eierwekker/een dagkalender om beurten eerlijk te verdelen: om de beurt tien 

minuten op de schommel/om de beurt kiezen welk boek er wordt voorgelezen. 

 Geef uw kind ook het recht om iets niet te vertellen. Een kind heeft ook behoefte aan 

geheimpjes en privacy.  

 


