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Agenda 
12 december Staking: De Architect is dicht. 

 MR-vergadering om 19:30 uur 

20 december Kerstdiner 17.00 uur tot 18.30 uur 

25 december t/m Kerstvakantie 

5 januari 

8 januari  Weer naar school! 

15 januari t/m 2 februari Cito-toetsen 

  

Sinterklaasfeest 
Gisteren was 

Sinterklaas op 

De Architect. Hij 

was blijven slapen op het podium op school. Een 

paar kinderen gingen samen met juf Froukje de 

Sint wakker maken. In badjas en met slaapmuts 

op kwam hij naar buiten alle kinderen 

begroeten. 

De kinderen van de kleutergroepen en groep 

3/4 hadden allemaal wat voorbereid voor 

Sinterklaas. Een dansje, een liedje, een verhaal 

en een gedicht hebben zij aan Sinterklaas laten 

zien en 

horen.  

 

Daarna ging hij nog bij de groepen langs. Hij had voor 

alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 een 

kadootje meegenomen.  

In groep 5 tot en met 8 hadden de leerlingen allemaal 

mooie, leuke, grappige surprises voor elkaar gemaakt. 

We willen de ouders van de Ouderraad bedanken voor 

alle hulp. Het was een leuk en gezellig sinterklaasfeest. 

 

Pietengym 2017!!! 
Vorige week stonden de gymlessen in het teken van 

pietengym. Ook dit jaar kon de Sint wel weer hulp 

gebruiken. Vele handen maken licht werk om al het 

strooigoed en cadeautjes te verspreiden. Daarom werd 

er weer flink geoefend op klimmen en klauteren over de 

daken, door  dakramen klimmen. Glijden of rollen van 

de schuine daken. In het touw oefenen om via regenpijp 

omhoog te komen. Ondertussen konden er ook trucjes 

en kunstjes gedaan worden. Ook dat hoort erbij. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 was het helemaal 

feest. Zij hadden ook nog gym in de grote gymzaal. Met 

hulp van of groep 8 of groep 7. Het is altijd weer een 

feestje, en net als ieder jaar deed iedereen zijn best. 

Na afloop van 2 dagen gymmen in de pietenzaal kon 

iedereen weer een mooie gympietendiploma mee 

krijgen! 
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Kerst 
Vandaag is de school in mooie kerstsfeer versierd. Ook hiervoor heeft 

de Ouderraad zich ingezet, samen met hulp(groot)ouders. We zijn ook 

al druk bezig met de voorbereidingen van het kerstdiner, kerstkoor, 

etc.. 

In de bijlage treft u de kerstbrief aan. Daarin staat hoe de planning van 

de komende weken, tot en met de kerstvakantie, eruit zien.  

 

 

 
Cito-toetsen 
Op maandag 15 januari starten de Cito-weken. In deze weken worden 

dagelijks Cito-toetsen afgenomen. Wilt u dokters- en/of tandartsafspraken na 

schooltijd inplannen? Alle niet-gemaakte toetsen moeten namelijk op een 

ander tijdstip worden ingehaald. Verder is het natuurlijk belangrijk dat uw kind op tijd naar 

bed gaat, goed ontbijt en zo met voldoende energie en op tijd naar school komt. 

 

 

“Goed gedaan” Bufferweken 
De komende weken hebben wij bufferweken. Zo kunnen we alle thema’s goed afronden. 

Deze 3 thema’s worden herhaald: Les 4: ‘Opkomen voor jezelf’. Les 5: ‘Blij met jezelf’. 

Les 6:  ‘Samenspelen en werken’. 

 

 

 

 

 

 

KIDD is een afkorting van: Kunst Is dichter bij dan je Denkt. 

De leerlingen hebben kennis gemaakt met portretten en met 

fotografie. Ze leerden wat een portret is en waar je deze 

allemaal kunt tegenkomen in het dagelijks leven. 

De leerlingen maakten kennis met de begrippen belichting, 

gezichtsuitdrukking, fotoshoppen, selfie, omgeving, 

voorgrond en achtergrond. Een professionele fotograaf liet 

haar eigen werk zien en liet de leerlingen nadenken over 

hoe je iemand 'echt' op de foto zet. Hoe kom je over op 

beeld? Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag als 

fotograaf. Ze portretteerden zichzelf en een klasgenoot en bewerkten een foto.  

 
 
                                    
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9fChzPDXAhWOaFAKHUA0BXAQjRwIBw&url=http://www.dea.com/NewsAndEvents/Article388.aspx&psig=AOvVaw20yzAjrLAkorI76aaU3Sxp&ust=1512485057976149
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En dan is het zover. Sinterklaas 

is weer in Nederland. 

Voor groep 5 is het ook een 

spannende tijd, want ze gaan 

voor het eerst surprises 

maken. Het lastigste is om niet 

te vertellen van wie jij het 

lootje getrokken hebt. Het spannendste is om dat tot 5 december 

geheim te houden. Maar… dat is wel een beetje lastig voor sommigen.  

En als de surprises dan in de klas gezet worden, zie je iedereen denken of die surprise 

misschien wel voor hem of haar is. Helaas… je moet wachten tot 5 december, dan mogen ze 

uitgepakt worden. 

Dit jaar zijn er weer hele 

mooie surprises gemaakt. 

Kijk maar naar de foto’s.  

Jullie hebben weer goed je 

best gedaan. Sinterklaas 

zal trots op jullie zijn. 
 

 
 

Traktaties 
Voor de kinderen is het feest om te mogen trakteren in de groep als ze 

jarig zijn. Ook mogen zij de klassen rond om een traktatie aan alle  

juffen/meesters uit te delen. De Architect is groot voorstander van een 

gezonde traktatie.   

Als u er toch voor kiest snoep te trakteren, dan is 1 snoepje voldoende. 

Ook voor de juffen/meesters. Bij een grotere hoeveelheid snoep, gaat de 

rest mee terug naar huis. 

Er zijn veel gezonde traktatie-ideeën op het internet te vinden, zoals 

bijvoorbeeld: www.gezondtrakteren.nl 

 
 
 

  

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/drie-kleuren-spies/
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Met groep 8 naar de André Kuipers Collegetour 
Het was vrijdag 17 november. 

Zijn we met de hele klas naar André Kuipers geweest, met de bus, en we zaten met de 

basisschool Aurora in de bus, naar Dronten. En toen kwamen we aan in het theater aan in De 

Meerpaal, en daar gingen we een plekje zoeken voor de spullen. En zijn we daar naar de zaal 

begeleid om een plekje te zoeken om te kunnen zitten. En toen kwam André Kuipers aan de 

linker kant de trap afgelopen. En er 

gingen sommige kinderen een 

vraag stellen van verschillende 

basisscholen, bijvoorbeeld: hoe 

astronauten douchen in de ruimte. 

Het was dus een college tour van 

André Kuipers, en toen was dat 

afgelopen, en gingen we 

experimenten doen en proefjes. En 

we moesten ook een toren 

bouwen. Het was een soort 

wedstrijd, en wij dus {De 

Architect} werden 2de. Uiteindelijk 

was alles afgelopen, en kregen we 

nog een handtekening, en een 

klassenposter waar André Kuipers 

op stond, en toen gingen we terug 

naar Almere. 

Angel 

 

Op 17 november 2017 ging groep 8 van De Architect en nog veel meer anderen scholen naar 

André Kuipers. We hebben veel geleerd over de ruimte en techniek. En we hebben ook hele 

leuke proefjes gedaan. En sommige kinderen hebben leuke vragen André Kuipers gesteld. We 

moesten ook met onze klas een toren bouwen dat was ook leuk en welke school de beste 

toren had, had gewonnen en wij waren uiteindelijk 2de geworden. En we kregen nog een 

handtekening van André Kuipers dat was super gaaf. En toen gingen we weer naar Almere.  

Jens 

 

Het was heel leuk bij de collegetour 

met André Kuipers vind ik, en ik 

denk dat mijn andere klasgenoten 

het ook leuk vonden. André 

Kuipers was er en dat was heel 

bijzonder. Hij beantwoordde 

vragen die kinderen stelden, en hij 

liet filmpjes zien over wat hij deed 

in de ruimte. André Kuipers was er 

niet de hele dag, toen hij weg was 

gingen we naar nog een 

voorstelling en gingen we kijken 

naar experimentjes, dat was super 

leuk. 

Eve 
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Het was vrijdag 17 november 

2017. We zouden met de hele klas 

André Kuipers zien. We gingen 

met de bus naar Dronten, daar zou 

het gebeuren. Toen we aan waren 

gekomen, liepen we een zaal in. Er 

stond muziek op, bijna iedereen 

zong mee. Toen de muziek stopte, 

stond er een man op het podium, 

geen André Kuipers. Hij vertelde 

over wat er straks zou gaan 

gebeuren. Er was ook een vrouw, 

zij had een vraag voor André. Een 

paar minuten later moesten we 

heel hard klappen, juichen en heel 

veel lawaai maken. Toen kwam 

hij, de man voor wie we helemaal naar Dronten zijn gekomen: André Kuipers. Hij was kaal en 

breed gebouwd, maar best wel aardig. We kregen een soort verslag over hoe het in de ruimte 

was, hoe het voelde om gewichtloos te zijn en dat soort dingen. We deden ook testjes zoals 

ondersteboven hangen, als je dan iets raars voelde in je hoofd, was je er nog niet klaar voor 

de ruimte in te gaan, maar als je niks of bijna niks voelde, was je er wel klaar voor om de 

ruimte in te gaan, want als je in de ruimte bent, dan heb je de hele tijd dat gekke gevoel in 

je hoofd. Soms werd er tussen door een vraag gesteld door iemand uit de zaal, dan kregen 

ze een soort zachte dobbelsteen naar zich toe gegooid waar en microfoon in was gebouwd 

waar ze dan in moesten praten zodat iedereen de vraag kon horen. Soms als een kind op de 

bovenste tribune zat dan moest iedereen stil zijn, want je kon natuurlijk niet de microfoon 

helemaal naar boven gooien. Er waren ook filmpjes en foto’s te zien van de ruimte, er was 

bijvoorbeeld ook een filmpje waar ze lieten zien hoe ze zich schoonmaakten ,dat zag er best 

wel grappig uit, want omdat er geen zwaartekracht was, zweefde het water als het ware 

boven het gezicht.  Toen dat allemaal voorbij was, kregen we een soort voorstelling met 

experimenten, en terwijl wij daarmee bezig waren, gingen de leraren naar een zaal waar ze 

een soort vergadering hadden. Na dat deden we een 

wedstrijd, met alle klassen, wie de hoogste toren kon 

bouwen met satéstokjes en een soort schuimpjes, dat 

was heel irritant om te doen want het ging steeds 

kapot. Uiteindelijk werd onze klas (De Architect) 

tweede. Toen we weer naar huis gingen, kregen we ook 

een foto met een handtekening van André Kuipers. 

Nathalie Laan. 

 

We gingen met de bus naar Dronten om naar André 

Kuipers te gaan. Dat was op vrijdag 17 november. 

André Kuipers was de eerste man in de ruimte.  

Toen gingen we naar de voorstelling van André Kuipers. 

Daarna naar een techniek show. Toen moesten we ook 

nog een samenwerk opdracht doen en daar werden we 

tweede bij! En dat was de dag. 

Het leukste van André Kuipers vond ik toen hij vragen 

van verschillende scholen ging beantwoorden. 

Sven 

 

 

 


