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Agenda 
11 en 12 september Oudergesprekken 
14 september ’s middags zijn alle kinderen vrij 
17 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
25 september Informatieavond alle groepen 
27 september ’s middags zijn alle kinderen vrij 
28 september  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
3 oktober Start Kinderboekenweek 
23 en 27 oktober Herfstvakantie 
 
 
 
 
 
Start schooljaar 
We zijn het schooljaar goed gestart. In de laatste vakantieweek van de 
kinderen is het team van De Architect druk geweest met de voorbereiding op 
een nieuw schooljaar en het inrichten van de lokalen. Op maandag 3 
september ging de deur weer open en kwamen de leerlingen met blije 
gezichten de school weer in. Dat is altijd een mooi moment van het nieuwe 
schooljaar. 
 
Binnen is beginnen 
Ook dit schooljaar hebben we de regel ‘Binnen is beginnen’. De deuren gaan om 8.20 uur en 12.50 uur 
open voor de leerlingen. Zij gaan dan direct naar hun lokaal en beginnen met hun werk. We willen u met 
nadruk vragen ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is. De start met de groep is prettig voor uw 
kind en zo wordt de les niet verstoord. 
 
Jaarplanning 2018-2019 
Bijlage bij deze nieuwsbrief is de jaarplanning van dit schooljaar. Er staat een foutje in, helemaal onderop, 3 
augustus moet zijn: 3 september. 
 
Algemene informatieavond op 25 september  
Op dinsdag 25 september is er een algemene informatieavond voor alle ouders/verzorgers. De avond start 
in de middenruimte met een welkom en algemene informatie door Froukje Mulder, directeur van De 
Architect. Daarna krijgt u in het lokaal van uw kind van de leerkracht informatie over dit schooljaar en kunt 
u vragen stellen. Nadere informatie volgt in nieuwsbrief nummer 2. Reserveer wel alvast deze avond in uw 
agenda. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Formulieren 
Het is van groot belang dat wij de juiste gegevens van u en uw kind hebben. Daarom hebt u via uw 
kind(eren) deze week een bereikbaarheidsformulier gekregen om in te vullen. Ook kreeg u een 
toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en film). Dit formulier krijgt u vanaf nu 
ieder jaar in verband met de nieuwe wet op de privacy. Het derde formulier dat uw kind meekreeg is het 
Toestemmingsformulier handelwijze zieke kind. Dit formulier gaat over de gezondheid van uw kind. 
Wilt u deze drie formulieren ingevuld bij de leerkracht inleveren? 
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Gym 
Hieronder ziet u het gymrooster van schooljaar 2018-2019.  
 
Maandag 
Tijd  Groep  
8:30-9:20 Groep 8  De kinderen beginnen in de gymzaal. 
9:20-10:10 Groep 7 
10:15-11:05 Groep 6  
11:05-12:00 Groep 3  De kinderen gaan vanaf de gymzaal naar huis of de overblijf. 
 
13:00-13:40 Groep 4  De kinderen beginnen in de gymzaal. 
13:40-14:20 Groep 5  
14-30-15:00 Groep 1-2  
 
Dinsdag 
Tijd  Groep 
8:30-9:10 Groep 7  De kinderen beginnen in de gymzaal. 
9:10-9:50 Groep 8  
9:50-10:30 Groep 5  
10:30-11:10 Groep 6  
11:10-12:00 Groep 3  De kinderen gaan vanaf de gymzaal naar huis of de overblijf. 
 
13:00-13:50 Groep 4  De kinderen beginnen in de gymzaal. 
14-10-14:50 Groep 1-2 
 
De kinderen die op school overblijven lopen met meester Ernst Jaap van of naar de gymzaal. De kleuters 
gymmen in het speellokaal op school. De kleutergroepen wisselen iedere week van gymdag. 
 
Gymmen! 
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten twee keer in de week in de gymzaal aan het van Eesterenplein, mits 
we binnen gymmen. Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie en van juni tot de zomervakantie zijn de 
gymlessen, als het weer het toelaat, buiten op het kunstgrasveld van Eesterenplein. 
 
Het kunstgrasveld is veilig doordat wij zand tussen de grassprieten hebben. (De 
velden met rubberkorrels stonden vorig jaar in het nieuws.) 
 
Zorg er voor dat de kinderen juiste schoenen mee hebben. 
De kinderen dragen dan sportkleding zoals; t-shirt, gymbroekje of 
joggingbroek. Deze sportieve kleding hebben ze dan ook niet aan in de klas na 
de gymles. De gymschoenen moeten een zool hebben die niet afgeeft (op de 
vloer).  
 
Na de les wordt er opgefrist. Daarom is het van belang om een handdoek/washandje mee te nemen. 
Uiteraard gebeurt dit gescheiden! Spuitdeo gebruiken wij niet i.v.m. allergische reacties van onze 
medeleerlingen. Neem daarom een deoroller mee. 
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Tijdens de gymlessen voor groep 3 t/m 8 mogen er geen sieraden gedragen worden. Dit in  
verband met eigen veiligheid en die van een ander. De sieraden kunnen bij aanvang van de les bij de 
leerkracht in een mandje worden ingeleverd.  
 
De kinderen in groep 1 en 2 sporten in de speelzaal van school. Zij sporten in hun ondergoed of gymkleren 
en dragen schoenen met slappe zooltjes. 
 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voor de kinderen op school de mogelijkheid om tussen de 
middag over te blijven. De TSO is bedoeld voor kinderen die tussen de middag niet thuis een broodje 
kunnen eten. Bij elke groep staat er een aparte bak om het eten en drinken voor de overblijf in te plaatsen. 
Om het overblijven op school goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel kinderen er 
dagelijks op school eten. Gaat uw kind overblijven? Geeft u dat dan door via Mijn Schoolinfo, uiterlijk een 
dag vooraf.  U kunt vaste overblijfdagen al voor het hele schooljaar invullen.  
U kunt per keer betalen, maar voordeliger is het om een strippenkaart te kopen. Bij voorkeur betaalt u 
d.m.v. overschrijving op rekeningnummer NL17 INGB 0006 1902 54 onder vermelding van ASG inz. 
Architect ouderraad, TSO, met vermelding van de naam en groep van uw kind.  
 
Overzicht van de kosten: 
1 keer   €   2,50 
Strippenkaart, 10 keer € 14,00 
Strippenkaart, 20 keer € 23,00 
 
U kunt u bij Geeske (moeder van Mike uit groep 7) terecht met vragen. Zij is coördinator overblijf en is per 
mail te bereiken: overblijf@architect.asg.nl.  
 
Eten en drinken op school 
Tussendoortje  
Gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind 
gezonde voeding mee naar school krijgt. Wij vragen u om uw kind(eren) een gezond tussendoortje mee 
naar school te geven voor de ochtendpauze. U kunt hierbij denken aan: fruit, een boterham of een 
krentenbol. Natuurlijk kunt u af en toe ook eens koek meegeven, zoals een plakje ontbijtkoek, of een 
tussendoorbiscuit. 
Koolzuurhoudende frisdranken zijn niet toegestaan.  
 
Lunch 
Blijft uw kind tussen de middag over op school? Geef dan ongeveer dezelfde hoeveelheid mee als het thuis 
eet. De lunch is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen voor het tweede deel van de dag. U kunt 
variëren in wat u meegeeft, vooral als uw kind meerdere dagen per week overblijft. In een broodtrommel 
valt er immers niets meer te kiezen. Tijdens de overblijf zijn snoep, chips en koolzuurhoudende frisdranken 
niet toegestaan. 
 
Traktatie 
Is uw kind jarig….dan is het feest! En natuurlijk mag de jarige job trakteren.  Ook voor de traktatie bij 
verjaardagen vragen we u te kiezen voor gezond.  Leuke ideeën kunt u hiervoor vinden op het internet. 
(http://www.traktatie-maken.nl/trakteren, http://gezond-trakteren.nl/)  
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Goed gedaan 

Vanaf deze week starten wij ook met onze eerste les 
“Goed gedaan”, onze methode voor sociaal 
emotionele ontwikkeling. De komende 2 weken 
hebben we les 1. Ook thuis kunt u dit bespreken. Deze 
week en volgende week hebben wij thema ‘wennen’. 
 
Les 1: ‘Wennen’. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten 
kinderen weer wennen aan het schoolritme, de 
leerkracht, andere klasgenootjes en nieuwe werkjes 
en taken. 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Je went sneller aan elkaar als je je voorstelt: 
aankijken, hand geven, naam noemen, iets vertellen. 
• Aan nieuwe taken moet je vaak even wennen, maar 
na een tijdje gaat het meestal vanzelf. 
• Wat de kinderen vroeger moeilijk vonden om te 
doen maar inmiddels al goed kunnen. 
 
Tips voor thuis 
• Leer uw kind nieuwe taken stap-voor-stap aan te 
pakken. rugzak leeg – beker bij de afwas – rugzak aan 
de kapstok 
• Benoem die stapjes hardop wanneer u de taak 
uitlegt. Dat is duidelijker dan: ‘Ruim je schoolspullen 
op.’ 
• Geef uw kind een compliment als hij een taak goed 
doet. Daar krijgt hij zelfvertrouwen van.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


