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Agenda  
25 mei Hemelvaartsdag, leerlingen vrij 

26 mei Vrije dag 

5 juni 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

6 juni Start Citotoetsen 

26 t/m 30 juni Lesvrije week 

5 juli Sportdag groepen 3 t/m 8 

7 juli rapport mee 

10 juli Sportmiddag groepen 1/2 

11 en 12 juli  Rapportgesprekken 

14 juli Lesvrije middag 

18 juli Afscheidsavond groep 8 

21 juli Laatste schooldag 

24 juli t/m 1 september Zomervakantie 

 

Groep 7 
Groep 7 heeft op 9 mei met hulp van 6 ouders het fietsexamen  

afgelegd. We zijn gestart bij Jeugdland Almere-Buiten.  

Hieronder enkele verslagen.  

 

Ik ben Sven en ben 10 jaar. Het was 9 mei toen ik fietsexamen 

moest doen.  

Ik moest een weg afleggen en vond het heel erg leuk.  

Ik was nummer 30 en toen Ik terug kwam mochten we limonade 

drinken.  

Een paar dagen later was ik heel erg blij omdat ik geslaagd was!! Sven 

 

Het fietsexamen was heel leuk. Er hingen allemaal 

bordjes met pijlen.  

Zo wist je welke kant je op moest. Je ging over een 

fietspad en door het bos. 

Je fietste langs het water en de busbaan. Je had een 

nummer op je buik en rug. 

Het was leuk omdat je gewoon lekker kon fietsen. Toen 

we klaar waren gingen we weer fietsend terug naar 

school. Lotte 

 

Ik heb fietsexamen gedaan op 9 mei en het was heel leuk. Maar 

als jullie het gaan doen dan 1 TIP! Strik je veters want ander kan 

je heel hard vallen.  

Maar verder was het niet heel moeilijk als je maar goed oplet en 

alles wat je hebt geleerd gebruikt. Dus veel plezier als je examen 

moet doen! Rosanne 
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Nieuwe leerlingen 
Het schooljaar is nog lang niet afgelopen en toch zijn wij al druk bezig met de 

voorbereidingen voor schooljaar 2017-2018. Voor de groepsindeling en de bezetting van de 

groepen is het voor ons van belang tijdig te weten wanneer nieuwe leerlingen op school 

komen. Heeft u een zoon of dochter die nog dit schooljaar of komend schooljaar 4 wordt? 

Maak dan even een afspraak met Froukje Mulder voor een inschrijving. U kunt ook een 

bericht sturen naar directie@architect.asg.nl. En als u nog ouders kent die op zoek zijn naar 

een school in de Bouwmeesterbuurt: zij kunnen altijd langskomen om een afspraak te maken 

voor een oriënterend gesprek. 

 

“Goed gedaan” les 14 
Ons volgend thema “Goed gedaan” is thema 14. In de klas hangt de komende 2 weken deze 

les als een agenda met de opdrachten. 

 

Les 14 ‘Vrienden’ 

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 komt het volgende aan de orde: 

 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 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. 
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Avondvierdaagse 
Deze week zetten veel leerlingen hun beste beentje voor tijdens de avondvierdaagse. 

Vandaag en morgen eindigen de kinderen van De Architect op het grasveld voor het OVC. 

Vrijdag eindigen ze op het schoolplein van De Architect. Hier wordt iedereen feestelijk 

onthaald en zullen de deelnemers hun medailles ontvangen. 

 

Bericht van de ouderraad: de ouderbijdrage 
 

Beste Ouders, 

 

We zijn alweer ruim op weg in het schooljaar en we hebben al vele leuke activiteiten 

georganiseerd voor onze kinderen. Deze worden bekostigd vanuit de vrijwillige 

ouderbijdrage. Gelukkig hebben veel ouders deze al betaald. Dank daarvoor! Helaas is een 

aantal ouders nog niet toegekomen aan de betaling hiervan. Op dit moment komen wij dan 

ook geld tekort om alle activiteiten van dit schooljaar te kunnen organiseren. Wij verzoeken u 

daarom om de ouderbijdrage van €23,50 voor groep 1 t/m 4 en €18,50 voor groep 5 t/m 8 

alsnog te voldoen. Zo kunnen wij ook de rest van het jaar leuke activiteiten voor de kinderen 

blijven organiseren.  

Natuurlijk begrijpen wij dat u graag wil weten wat er met uw bijdrage gebeurt. U mag te 

allen tijde ons budget inzien. Van de ouderbijdrage bekostigen wij het Sinterklaasfeest, het 

kerstdiner, de Koningsspelen, een bijdrage aan het schoolreisje en het afscheidsfeest voor 

groep 8.  

U kunt de ouderbijdrage contant voldoen of via de bank (rekeningnummer NL 17 INGB 000 6 

1902 54 t.n.v. ASG  inz Architect ouderraad o.v.v. ouderbijdrage en de naam en groep van 

uw kind). Betaling in termijnen is eveneens mogelijk.  

Heeft u nog vragen? Vraag het één van onze enthousiaste leden van de Ouderraad!  

 

Geeske moeder van Mike groep 5 

Marissa moeder van Shantisha  groep 6 en Wesley groep 8 

Sylvana  moeder van Kenzey  groep 6 en Tanisha  groep 7 

Michelle  moeder van Angela groep 8 

Sara   moeder van Jordy groep 1 en Rafael groep 8 

 

De Ouderraad 

 
Waterweetje  

74 liter water: dat verbruikt een Nederlander gemiddeld 
per dag als je ook het water nodig voor voedsel, kleding 

en toestellen meerekent. 


