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Agenda  
14 juli Lesvrije middag; alle leerlingen zijn  

 vanaf 12:00 uur vrij  

18 juli Afscheidsavond groep 8 

20 juli Laatste schooldag 

21 juli t/m 1 september Zomervakantie 

 
 
 
 
 
Formatie team schooljaar 2017-2018 
Groep 1/2A juf Els alle dagen 

Groep 1/2B juf Bianca  alle dagen 

Groep 3/4  juf Jenny  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 juf Anja  vrijdag 

Groep 5 juf Arian maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 juf Anita woensdag 

Groep 6 juf Sibrich maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 juf Anja woensdag 

Groep 7 meester Sander maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 juf Monique vrijdag 

Groep 8 juf Anita maandag en dinsdag 

 juf Caro woensdag, donderdag en vrijdag 

Groep 6/7/8 juf Monique donderdag: extra inzet bovenbouw 

 

Onderwijsassistent juf Coby maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

Gymleraar  meester Ernst Jaap maandag en dinsdag 

Intern begeleider Evelien dinsdag en donderdag 

Administratie  Katinka dinsdag en woensdag 

Conciërge  Mohamed donderdag 

Directeur/  Froukje alle dagen 

regisseur brede school 

 
Nieuw Personeelslid 
Volgend schooljaar heeft De Architect een nieuw personeelslid: meester Sander. Meester 

Sander gaat werken met de leerlingen van groep 7. Hij komt van een andere school van de 

ASG en heeft veel zin om met de leerlingen van De Architect te gaan werken. Aanstaande 

maandag is hij aanwezig bij het doorschuifuur en kunnen de leerlingen van de huidige groep 6 

al kennis met hem maken. 

 

Afscheid juf Chantal 
Beste ouders en verzorgers van de Architect, 

Afgelopen jaar was mijn eerste jaar op De Architect. Ik heb een heel fijn jaar in groep 5 gehad, 

met ontzettend leuke kinderen! Toch heb ik mijn plekje niet helemaal kunnen vinden en heb ik 

besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vanaf volgend jaar ben ik werkzaam op een 

andere openbare basisschool in Almere. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat ik heb 

gekregen afgelopen jaar. Een hele fijne vakantie!  

Groetjes, juf Chantal  
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Afscheid juf Marjo 
Beste leerlingen en ouders, 

Na anderhalf jaar op De Architect gewerkt te hebben ga ik de school verlaten. Graag wil ik 

jullie bedanken voor de leuke tijd hier. Alle kinderen wil ik heel veel succes wensen. Blijf vooral 

je best doen. Mijn toekomst is nog even onzeker, maar zeer waarschijnlijk ga ik op een school 

in mijn woonplaats aan de slag. Samen met mijn man en twee honden ga ik eerst lekker op 

vakantie. Fijne vakantie allemaal! 

Groet van Juf Marjo 

 

Nieuwe medewerker 
Beste ouders en kinderen. Mijn naam is Sander de Groot en ik heb enorm 

veel zin om komend schooljaar op de Architect te komen werken. Dit 

schooljaar was ik werkzaam in een groep 4 wat ik met veel plezier heb 

gedaan. De dynamiek van een school, het samenwerken met ouders, het 

team en een klas vol enthousiaste kinderen is wat er voor zorgt dat ik 

iedere dag met plezier naar mijn werk ga. In mijn vrije tijd ga ik graag 

lekker uit eten of naar de bioscoop en vind ik het leuk om gezellig op pad te 

gaan met mijn gezin en vrienden. Daarnaast heb ik een grote passie voor 

horloges en ga ik graag op vakantie naar Italië. Ik wens iedereen een hele 

fijne vakantie. Tot volgend schooljaar!!!! 

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017 - 2018 
15 september 2017   Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 

28 september 2017   Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 

29 september 2017   Studiedag; kinderen zijn de hele dag vrij 

9 oktober 2017   Studiedag; kinderen zijn de hele dag vrij 

23 t/m 27 oktober 2017   Herfstvakantie 

13 november 2017    Studiedag; kinderen zijn de hele dag vrij 

5 december 2017    Continurooster: kinderen zijn vanaf 14:00 uur vrij 

6 december 2017   Lesvrije dag 

25-12-2017 t/m 5-1-2018   Kerstvakantie 

2 februari 2018   Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij  

5 februari 2018   Lesvrije dag 

23 februari 2018   Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 

26-02-2018 t/m 2-3-2018  Voorjaarsvakantie 

30 maart 2018   Goede vrijdag 

2 april 2018    2e paasdag 

27-04-2018 t/m 11-5-2018  Meivakantie 

21 mei 2018    2e pinksterdag 

15 juni 2018    Lesvrije dag 

29 juni 2018    Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 

2 juli 2018    Lesvrije dag 

20 juli 2018    Lesvrije middag; kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij 

23 juli t/m 31 augustus 2018 Zomervakantie 
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Gymrooster schooljaar 2017-2018 
Volgend schooljaar zijn de gymdagen voor de leerlingen van De Architect op de maandag en 

dinsdag. Dit schooljaar zijn de groepen 3 en 4 een combinatiegroep geworden. Wij hebben 

kunnen inplannen dat zij apart van elkaar gymles hebben. De leerkracht kan op die momenten 

extra tijd besteden aan de lessen van de andere groep. 

Het gymrooster voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit: 

 

Maandag Groepen   Dinsdag Groepen 

08:30-09:20 8 08:30-09:10 7 

09:20-10:10 7 09:10-09:50 8 

10:10-11:05 5 09:50-10:30 3 

11:05-12:00 3 10:30-11:10 5 

Pauze  11:10-12:00 4 

13:00-13:40 4 Pauze 

13:40-14:20 6 13:00-13:50 6 

14:30-15:00 Kleuters 14:10-14:50 Kleuters 

 

Doorschuifuur 
Op maandag 17 juli maken de leerlingen van groep 8 kennis op hun middelbare school. De 

leerlingen van groep 1 tot en met 7 schuiven het laatste uur van de middag door naar de 

leerkracht van hun volgende leerjaar.  

 
Bijlagen bij de nieuwsbrief 
In de bijlagen vindt u het vakantieboek van Nieuwsbegrip (voor kinderen in groep 5/6) en 

informatie over de Droomspeelbus. 

 
Sport- en speldagen 
Wat hadden we mooi weer tijdens de sport- en speldagen! 

Op woensdag 5 juli waren alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de Brede School aanwezig 

op locatie C. van Eesterenplein. Naast de vele spellen waren op het veld 6 sportonderdelen. 3 

Rondes konden er vooraf gekozen worden uit volleybal, kickboksen, trefbal, atletiek, handbal 

en handboogschieten. Iedereen had veel plezier, wij willen ook alle ouders, zus en oma’s 

bedanken voor hun inzet. Maandag 10 juli hadden de peuters van Ziezo en de kleuters van 

beide scholen hun sportmiddag. Hier hebben de kinderen van groep 8 geholpen om de spellen 

te begeleiden. Ondanks de warmte hebben zij ook heel goed hun best gedaan. 

Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet!!! 
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Waterweetje  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Wij wensen iedereen een 

welverdiende, leuke en mooie 

zomervakantie toe. 

De eerste schooldag is op 

4september. Tot dan! 

 
 
 
 

 
 
 

De zon verdampt elke dag biljoenen 

tonnen water. 
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