
  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 4, 17 oktober 2018 
 

 
 
Agenda 
  
19 oktober luizenpluis 
22 tot 26 oktober Herfstvakantie 
8 november nationaal schoolontbijt 
 Kraanwaterdag 
12 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
16 november versieren Sint 
 

Vakantielezen 
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en 
aandacht besteed aan lezen. 
Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te 
kunnen lezen. Natuurlijk kunnen er boeken geleend worden 
uit de openbare bibliotheek. De leerlingen van De Architect, uit groep 3 tot en met 8, lenen 
een boek via de bibliotheek van school.  
Om het lezen van de boeken in de vakantie te bevorderen, kiezen de 
kinderen een opdracht die bij het boek gemaakt/gedaan kan worden. 
Na de vakantie leveren de kinderen de opdracht in bij de leerkracht. 
De “producten” krijgen een plekje in de klas zodat andere kinderen 
kunnen zien wat hun klasgenoten gelezen hebben en op leesideeën 
gebracht kunnen worden. Ook is er voor de kinderen die dit gedaan 
hebben een presentje. 
 

Telaatkomers 
Het team van De Architect zet zich in om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daarvoor is 
een rustige start van de dag nodig voor álle leerlingen. We starten met de lessen om 8.30 uur en 
om 13.00 uur. Helaas komen er leerlingen te laat op school. Zij missen de start met de groep en 
verstoren de les bij binnenkomst. Ook ouders die na 8.30 uur of 13.00 uur nog door de school 
gaan verstoren de rust in school. Daarom verzoeken we álle ouders om hun kind op tijd te brengen 
en vóór 8.30 uur en 13.00 uur het gebouw te verlaten. We vragen de ouders van leerlingen die te 
laat zijn om aan te bellen bij de hoofdingang. Eén van de teamleden zal uw kind dan overnemen 
en naar de groep brengen.  
 

Groep 3 

In groep 3 hebben wij al heel veel geleerd. 
We leren eerst alle letters/klanken. Dit doen we met de letterplaten en een gedichtje uit “Kijk mijn 
letter”. Ook leren we bij iedere letter een gebaar. 
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We bedenken woorden met de nieuwe letter, deze worden op 
het bord geschreven.  
We schrijven de woorden in ons letterstencil en gaan daarna in 
een boekje lezen.  
We leren ook al een verhaal schrijven. 
We doen 2 dagen over een nieuwe letter en mogen dan het 
letterstencil mee naar huis nemen om te oefenen. 
 
 

Rekenen vinden wij erg leuk om te doen.  
We krijgen al hele moeilijke sommen. 
Erbij- en eraf, rekenen met geld, splitsen en nog veel meer. 
We werken veel met het wisbordje.  
We oefenen ook op de computer en spelen Kwismeester  
met een maatje. 
      

Soms hebben wij ‘s middags nog keuzewerk. Dan mogen wij nog spelen met de lego, knutselen, 
tekenen en andere leuke dingen doen. 
 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

Gaat uw kind overblijven? U kunt dat doorgeven via Mijn Schoolinfo, 
uiterlijk een dag van tevoren.  U kunt vaste overblijfdagen al voor het hele 
schooljaar invullen, maar ook per dag of per week. Daar zijn de 
overblijfouders erg mee geholpen.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
U kunt de ouderbijdrage via de bank overmaken naar het rekeningnummer van de  
ouderraad: NL17 INGB 0006 1902 54 t.n.v. ASG inz. Architect ouderraad. Graag onder vermelding 
ouderbijdrage en de naam van uw kind. 
De ouderbijdrage is dit jaar als volgt vastgesteld:  
 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 5 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 6 t/m 8 
 

Wilt u contant betalen, dan kan dit bij de ouders van de ouderraad in de middenruimte op 
onderstaande dagen. Zorgt u voor gepast geld? De ouderraad is aanwezig om 8.30 uur en 15.00 
uur: 

 vrijdag 2 november      om 8:20 uur en om 15:00 uur. 

 vrijdag 7 december     om 8:20 uur en om 12:00 uur.  

 vrijdag 11 januari      om 8:20 uur en om 15:00 uur. 

 vrijdag 1 februari    om 8:20 uur en om 15:00 uur. 
 
Alvast bedankt namens de Ouderraad 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit-9eCpPvdAhUKKlAKHXohCmwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.drakensteynvco.nl/ouderraad/&psig=AOvVaw3AX-Evfunn_J_VSpWY5hKl&ust=1539240538514764
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Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 
In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, wordt twee keer de ontwikkeling en de 
gezondheid onderzocht: in groep 2 en in groep 7. Je kunt dan ook je eigen vragen stellen, 
bijvoorbeeld over slapen, bedplassen, het gedrag of de opvoeding. Als het nodig is, kunnen 
kinderen en ouders snel de juiste hulp en ondersteuning krijgen. 
 
Alle kinderen in groep 7 krijgen deze week een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek door 
de jeugdverpleegkundige. Bij deze uitnodiging zit een vragenlijst die de ouder/verzorger vooraf 
invult en meeneemt naar de afspraak. De jeugdverpleegkundige kijkt samen met u naar de vragen, 
weegt en meet uw kind kind, en kijkt naar de ontwikkeling en de gezondheid. In de bijlage vindt u 
een poster van de JGZ met meer informatie. 
 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er thuis te 
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren 
de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur 
van een instrument. 
 
U kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor 
nodig. Op De Architect is dat juf Sietske. Als de aanvraag ingediend is, 
kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De 
contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling 
waar het kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de 
bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente 
verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds 
bij u in de buurt. 

 

Hoe werkt het? 
Stap 1: Vraag aan juf Sietske een formulier voor een aanvraag bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Stap 2: Na het inleveren van het formulier doet juf Sietske zo snel mogelijk 
een aanvraag. 

Stap 3: Zij hoort meestal binnen een week of de aanvraag 
goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten. 
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun u uw kind 
aanmelden bij de sportclub, dans- of muziekschool of andere 
organisatie waar uw kind op les wil. Het JSF betaalt de 
contributie / het lesgeld direct aan de lesgever. U ontvangt zelf 
geen geld. 

Een aanvraag doen? Juf Sietske is op maandag en woensdag op school. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih253Yn43eAhXRC-wKHcE8BCIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DiY1mbCrAdwA&psig=AOvVaw2M6douzo0zrIq3JlHgx-wZ&ust=1539857834838043
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“Goed gedaan” les 4 
De komende twee weken na de 
herfstvakantie hebben wij weer een 
nieuw thema uit de methode sociaal 
emotionele training. In de klas hangt de 
les als een agenda met de opdrachten, 
zodat iedereen dit goed kan zien. 
 
Les 4: ‘Opkomen voor jezelf’. 
Goed opkomen voor je eigen belangen 
is lastig. De een durft niet hardop te 
zeggen wat hij wil, terwijl de ander juist 
probeert af te dwingen dat hij zijn zin 
krijgt. 
In de klas komt het volgende aan de 
orde: 
• Hoe kun je het beste om aandacht 
vragen. 
• Als iemand iets doet wat jij niet fijn 
vindt, kun je: 

- stil wegkruipen (niks durven 
zeggen) 

- boos tekeer gaan (mopperen, 
schreeuwen, schelden) 

- slim aanpakken (kalm zeggen 
wat voor jou niet fijn is) 

• Slim aanpakken is meestal het beste. 
• Bij wie/waar kun je hulp zoeken als 
niets helpt? 
 
Tips voor thuis: 
• Leer uw kind om op een prettige 
manier om aandacht te vragen door tijd 
voor hem te nemen als hij/zij daar leuk 
om vraagt. 
• Geef het goede voorbeeld door zelf ook slim aan te pakken als uw kind iets doet wat u niet fijn 
vindt. 
• Duidelijk zeggen dat je iets niet durft is óók opkomen voor jezelf. Dwing uw kind niet om álles te 
durven. 
 
 
 
 


