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Agenda 
26 september Informatieavond alle groepen 
28 september ’s middags zijn alle kinderen vrij 
29 september  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
4 oktober Start Kinderboekenweek 
5 oktober Staking; De school is dicht. 
9 oktober Studiedag 
23 en 27 oktober Herfstvakantie 

 
Informatieavond op 26 september  
Op dinsdag 26 september is er een algemene 

informatieavond voor alle ouders/verzorgers. De inloop is vanaf 18.45 uur en de avond start 

om 19.00 uur 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 te stellen. In de middenruimte 

staan informatiestands van de brede school (Wendy), de MR, de OR, de verteltassen, Op 

Stap en de overblijf. U ontvangt via Mijnschoolinfo een verzoek om door te geven of u 

aanwezig bent. Zo weten we op hoeveel ouders we kunnen rekenen. We willen ouders die 

vorig jaar aanwezig waren vragen andere ouders te attenderen op deze avond. Ieders 

aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  
 

Staking 5 oktober 
Gisteren heeft u via Mijnschoolinfo een brief gekregen van het bestuur van de Almeerse 

Scholen Groep over de staking van donderdag 5 oktober. 

Ook De Architect sluit deze dag de deuren. Uw kind kan die dag dus niet naar school. Wij 

hopen op uw begrip. 

 
Verteltassen 
Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen, en ook dit jaar gaan we weer verder 

met de verteltassen. De tassen die al af zijn, zijn: De Gruffalo, De Opruimspin, De Mol die wil 

weten wie er op zijn kop heeft gepoept en Het Letterwinkeltje.  

Deze tassen zullen deze week weer worden uitgeleend. Het uitlenen van de tassen gaat 

via Sylvana Peterson. Zij geeft op vrijdag de tas aan een leerling mee. De tas mag een week 

geleend worden en moet een week later, ook weer op vrijdag, ingeleverd worden. Dat 

gebeurt bij Sylvana; zij zal om 08.30 uur bij de teamkamer zijn.  

Na inlevering wordt de tas gecontroleerd. Heeft u de tas geleend en is hij incompleet, dan zal 

u een brief krijgen met het verzoek of u thuis even kan kijken of er nog wat ligt. 

Ook dit schooljaar gaan we weer lekker knutselen. 

We hebben nog een paar tassen die afgemaakt 

moeten worden en we hebben alweer nieuwe 

ideeën voor een paar nieuwe tassen. 

Dinsdag 26 september is er een info avond. Op 

deze avond kunt u bij ons standje kijken naar de 

tas en uw vragen stellen. 

Tot dan! 

 

De moeders van de Verteltassen 
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Bereikbaarheidsformulier 
Denkt u nog even aan het bereikbaarheidsformulier! 

Het is van groot belang dat wij de juiste gegevens van u en uw kind hebben.  

Wilt u het formulier voor uw kind invullen en deze week bij de leerkracht van uw kind 

inleveren? 

 

De ouderraad 
 

Ook dit schooljaar bestaat de ouderraad weer uit een aantal 

enthousiaste leden. Graag stellen wij ons aan u voor. 

 

Van links naar rechts: 

 

Hoi! Ik ben Bianca Jansen, moeder van 

Jayson (groep 5) en Ravenna (groep 2, juf 

Els)! Ik ben werkzaam als fotograaf en vanaf 

dit schooljaar lid van de ouderraad :-) 

 

Hallo, ik ben Danielle Zwaneveld. Ik ben de 

moeder van Descenia uit groep 2. We gaan 

er weer een leuk schooljaar van maken. 

 

Hallo. Ik ben Arty. Moeder van Jason (Gr. 

2B), Danny (Gr.6) en Nathalie (Gr.8). Ik ben 

huisvrouw. Nu alle 3 mijn kinderen op De 

Architect zitten, is het voor mij praktisch om 

mee te doen als lid van de ouderraad.  

 

Hoi! Mijn naam is Sylvana Peterson. Ik ben 

de moeder van Tanisha (groep 8) en Kenzey 

(groep 7). Ook heb ik een dochter van 17 

jaar; Sharella. Ik ben overblijfmedewerker 

en doe de overblijf op de donderdag en 

vrijdag. Ook ben ik al een aantal jaren actief in de ouderraad. Omdat ik momenteel de 

opleiding sociaal-cultureel werk volg, loop ik tevens stage op De Architect. Ik coördineer alle 

taken en activiteiten die wij vanuit de ouderraad organiseren. Ook dit schooljaar zal ik dit 

alles met veel plezier doen. 

 

Hoi allemaal, ik ben Sara, een van de leden van de OR. Ik ben de moeder van Jordi gr. 2b en 

Stella gr. 6. Naast de ouderraad ben ik ook elke dinsdagochtend in de schoolbibliotheek te 

vinden 

 

Hoi, mijn naam is Geeske Akkerman en ik ben de moeder van Mike uit groep 6. 

Ook heb ik nog een zoon van 16 jaar. Op school zit ik in de ouderraad en doe ik de overblijf. 

 

Ouderbijdrage 
 

Ook komend schooljaar zal de ouderraad met veel plezier allerlei leuke activiteiten 

organiseren op school. Van de ouderbijdrage bekostigen wij het Sinterklaasfeest, het 

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

groep 8. 
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De ouderbijdrage is dit jaar als volgt vastgesteld: 

 

 € 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. 

 

U kunt ook contant betalen. Dit kan op iedere eerste vrijdag van de maand op de volgende 

tijdstippen: 

 

 8.20-8.30 uur 

 14.45-15.15 uur 

 

Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. 

Bij een contante betaling kan dit op de volgende data: 

 

 1e termijn vrijdag 6 oktober 2017 

 2e termijn vrijdag 3 november 2017 

 

Bedrag 1e termijn groep 1 t/m 4 € 13,50              2e termijn groep 1 t/m 4 € 10,00 

Bedrag 1e termijn groep 5 t/m 8 € 10,00              2e termijn groep 5 t/m 8 €   8,50 

 

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

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

Goed gedaan 
Inmiddels hebben wij de eerste les over wennen gehad. De komende 2 weken hebben we les 

2. Ook thuis kunt u dit bespreken. Deze week en volgende week hebben wij thema ‘Samen één 

groep’. 

 

Les 2: ‘Samen één groep’. 

De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend en dat is leuk! Maar al die verschillende 

kinderen moeten wel leren hun best te doen om elkaar goed te begrijpen. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in wat ze kunnen, willen en doen). 

 Het is goed dat de kinderen verschillend zijn. (Je kunt elkaar helpen en aanvullen.) 

 De kinderen zijn samen één groep en moeten steeds hun best doen om de anderen goed te 

begrijpen. (aankijken, om de beurt praten, goed luisteren) 

 

Tips voor thuis 

• Maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten vertellen wat 

zij gedaan hebben. 

• Praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis. Iedereen kan en doet andere dingen: 

samen lukt het wel! 

• Probeer zelf altijd respectvol te praten over mensen die andere gewoonten, mogelijkheden 

of ideeën hebben.  
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