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Agenda  
10 t/m 12 april Schoolkamp groep 8; 

 Alle groepen geen gym 

14 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

17 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

18, 19 en 20 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Concert/afsluiting leerorkest 

21 april Ontbijt en koningsspelen 

24 t/m 28 april Meivakantie 

 

 

Schoolreis groep 1 t/m 7 
En iedereen gaat mee! 
Nog een paar weken wachten en dan…… 

 We gaan op maandag 8 mei 2017 op 

schoolreis.  

 De locatie voor groep 1 t/m 7 is hetzelfde. 

 We vertrekken met enkele touringcars vanaf 

het van Eesterenplein. 

 Waarheen? We gaan naar dierenpark 

Amersfoort! 

 

Betaling schoolreis: 

Het bedrag van het schoolreisje is, net als vorig 

schooljaar, vastgesteld op € 25,00 per leerling. Het is mogelijk dit bedrag in 1x te betalen, 

maar wij willen u graag in de gelegenheid stellen het bedrag in twee termijnen te betalen. 

Mocht u van deze betalingsregeling gebruik willen maken, dan dient u er voor te zorgen dat: 

• de 1e termijn voor 3 april  2017 is betaald; dit bedraagt € 15,00 en 

• de 2e termijn voor 20 april 2017 is betaald; dit is de resterende € 10,00. 

Alle betalingen dienen uiterlijk 20 april 2017 binnen te zijn! 

 

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 20 april 2017 over te maken naar de bankrekening van de 

ouderraad van de Architect onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 

Het IBAN-nummer van bankrekening is: 

NL 17 INGB 000 6 1902 54 

t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 

 

Wilt u contant betalen, dan kan dit gepast bij de leerkracht van uw kind op: 

 Dinsdag 18 april  om 08.20 uur en om 15.00 uur 

 Woensdag 19 april  om 08.20 uur en om 12.00 uur of 

 Donderdag 20 april  om 8.20 uur en om 15.00 uur 

 

Houdt u de Nieuwsbrief in de gaten? We zullen u  in april 

meer relevante informatie geven over het schoolreisje! We 

houden u op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groeten, 

De schoolreiscommissie 
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 “Goed gedaan” les 10 
Ons volgend thema “Goed gedaan” is 

thema 10. 

In de klas hangt de komende 2 weken 

deze les als een agenda met de 

opdrachten, zodat iedereen dit goed kan 

zien. 

 

Les 10 ‘Wat denk ik?’ 

Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, 

kun je je gevoel niet zomaar veranderen. 

Maar de negatieve gedachten die je dan 

hebt, kun je wél leren sturen. Door positief 

te denken en oplossingen te zoeken voel 

je je rustiger en sterker. 

 

• Alles heeft leuke en niet-leuke 

kanten. Je voelt je fijner als je goed 

op de leuke kanten let. 

• Als er iets misgaat, schrik je en word 

je vaak bang, boos of verdrietig. Dat 

is heel gewoon. 

• Gelukkig kun je jezelf ook weer 

kalmeren door tegen jezelf te 

zeggen: ‘Kalm, het komt wel goed!’ 

• Als je weer rustig bent, kun je een 

slim plan bedenken.  

 

Tips voor thuis 

 Begrijp uw kinds schrik als er iets 

misgaat, maar laat hem niet 

doorschieten in zijn boosheid, angst 

of verdriet. Help hem rustig worden 

en ‘een slim plan’ bedenken. 

 Zeg ‘denk eens positief!’ wanneer uw 

kind moppert over kleine dingen of 

twijfelt aan zijn eigen kunnen. 

 Geef zelf het goede voorbeeld wat 

betreft positief denken en 

oplossingen zoeken. Kinderen leren ontzettend veel van voorbeeldgedrag van hun 

ouders! 
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Eén wereldburger op de zes moet meer dan een kilometer 

lopen om aan water te komen. 

 
Kunstweken groep 3 
In groep 3 zijn we bezig met een project over kunst: In beweging met Keith Haring. 

Tijdens de kunstweken is iedereen een kunstenaar. 

We hebben veel  geleerd over hoe je een kunstwerk maakt. 

We hebben geleerd wat je nodig hebt om een schilderij te maken.  

Wij zijn eerst aan het oefenen geweest. Dat hebben we samen met groep 4 gedaan. 

Na het oefenen kregen we een papier waar onze naam op moest. 

We hebben heel hard gewerkt om een mooi kunstwerk te maken. 

Dat vonden we best moeilijk, want het moest natuurlijk wel mooi worden. 

De kunstwerken zijn erg mooi geworden maar nog niet helemaal af. 

Als deze af zijn sturen we de kunstwerken op en dan komen ze in een digitaal museum, daar 

hoort u binnenkort meer over. 

  

Kunstwerken van Keith Haring: 

 

 

 
 

 
 
 
 
Waterweetje 


