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NIEUWSBRIEF 
Editie 18, 6 februari 2013 
 

 

 
Van de Ouderraad 
Beste ouders, 

We vinden het bijzonder fijn dat we u kunnen vertellen dat 80% van de ouders de 

ouderbijdrage heeft betaald.  Hiervoor onze dank. Wij kunnen namelijk niet alle leuke 

activiteiten doen zonder uw bijdrage. 

 

Mocht het zo zijn dat u nog moet betalen, wilt u dat dan alsnog willen doen?  

Het bankrekeningnummer is 1907882, t.n.v. ASG inz de Architect. Voor de groepen 1 t/m 4 is 

de ouderbijdrage € 22,= en voor de groepen 5 t/m 8 is de ouderbijdrage  €18,=.  

We hebben tot het eind van het schooljaar nog een aantal leuke activiteiten voor de kinderen 

gepland. 

 

Hierbij kunt u denken aan het lentefeest, de avondvierdaagse, een traktatie tijdens het 

schoolreisje en het afscheidsfeest voor groep 8. 

 

In ieder geval bedankt! 

Groeten van de ouderraad 

 

 

Overblijf 
De ouders die hun kinderen laten overblijven maken de kosten over op 

bankrekeningnummer 1907882, t.n.v. ASG inz de Architect. 

De bedragen voor de Overblijf zijn als volgt:  
1x € 2,50 

10x € 14,= 

20x € 23,= 

Wilt u er voor zorgdragen dat de betalingen op tijd binnen zijn? Alvast 

hartelijk dank. 
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Cito eindtoets 
De leerlingen van groep 8 maken deze week de landelijke Cito eindtoets. 

 

 

Rapporten en rapportgesprekken 
Aanstaande vrijdag 8 februari, krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 

Sinds afgelopen maandag hangen de intekenlijsten voor de rapportgesprekken bij de 

deuren van de klaslokalen. 

Wilt u daarop intekenen?  

De ouders die niet hebben ingetekend worden door de leerkrachten ingedeeld. 

Aanstaande maandag 11 februari krijgen zij via hun kind een briefje met daarop het 

tijdstip waarop u wordt verwacht. 

De rapportgesprekken worden gehouden op woensdag 13 februari 2013.  

 

Er zijn een paar groepen die op andere dagen en tijdtippen de gesprekken met de ouders 

voeren. Dat zijn: 

 Groep 6  Juf Arian is vanwege haar studie niet op woensdag aanwezig.  

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 12 februari. 

 Groep 8  De gesprekken voor groep 8 duren 30 minuten en worden op 3 avonden 

gehouden, t.w. woensdag 13 februari, donderdag 14 februari en  

vrijdag 15 februari.  

 

 
Personeel 
Meester Frank gaat re-integreren op een andere school. 

Juf Marije blijft ook na de voorjaarsvakantie 4 dagen groep 5B les geven. 

Juf Sibrich gaat gelukkig steeds beter en ze is vaker op school. Zij geeft dan groep 6B les en 

houdt zich ook bezig met andere taken. 

 

 
Kernconcept Macht en Regels 
Donderdagmiddag 14 februari is de afsluiting van het kernconcept Macht en Regels. 

Voor deze afsluiting komt de Histotolk op school. 

Hij geeft twee voorstellingen:  

1. Groepen 4 en 5 

2. Groepen 6, 7 en 8 

 

De kinderen maken kennis met Diederick van Aemstel een minstreel.  

Hij zal o.a. vertellen over het ridder worden, kastelen en kasteelheren, horige en ......  

misschien ook nog over een heks verbranden. Maar ja, dat zien we donderdag dan 

wel weer.... 

 

Beide voorstellingen worden op het hoofdgebouw van de Architect gegeven. 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan vanaf het hoofdgebouw naar huis. 
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o.b.s De Architect 
C. van Eesterenplein 1 
1333 KM  Almere 
(036) 7670630 
info@architect.asg-almere.nl 
www.architect.asg-almere.nl 
Bankrekeningnummer 1907882 
 
Nieuwsbrief teruglezen? We plaatsen 
onze nieuwsbrief ook op onze website. 

 

Nieuws van de Brede school 
In de aparte bijlage vindt u het laatste nieuws van de Brede school t.a.v. de Moestuin 

en de Informatiemarkt. 

Tijdens de Informatiemarkt kunnen de kinderen zich inschrijven voor de nieuwe 

activiteiten die starten na de voorjaarsvakantie. 

 

 
Agenda  

5, 6 en 7 februari Cito-eindtoets groep 8 

8 februari Rapporten mee naar huis 

13 februari Oudergesprekken 

14 februari Afsluiting Kernconcept Macht en Regels 

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 
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