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NIEUWSBRIEF 
Editie 19, 27 februari 2013 
 

 
Personeel 
Groep 3 Juf Meridith werkt vanaf deze week alleen nog op de maandag en dinsdag op de 

Architect. 

 Juf Lianne gaat vanaf deze week een dag extra voor de groep staan. 

Groep 5A Juf Jenny heeft gisteren een operatie aan haar kaak ondergaan. 

 Voorlopig staat juf Marjo op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. 

Groep 6B Juf Sibrich staat inmiddels weer 4 dagen per week voor de groep. Op dinsdag 

staat juf Nicole nog voor de groep. 

 

Kernconcept Evenwicht en Kringloop 
Op vrijdag 8 maart start het nieuwe kernconcept Evenwicht en Kringloop. 

De Kernvraag is: Welke voorbeelden van kringloop vinden we bij Mens en Maatschappij? 

Op 8 maart is er van 14.30-15.30 uur een ruil/koopbeurs voor boeken op het hoofdgebouw  

(C. van Eesterenplein).  

Alle kinderen mogen 1 boek mee van huis meenemen om te ruilen.  

De oude boeken uit de bibliotheek worden voor € 0,50 per stuk verkocht. 

Van de opbrengst wordt een activiteit georganiseerd rondom lezen. 

 

De groepen 1 t/m 3 zoeken nog: 

- Hulpouders voor diverse activiteiten. 

- Ouders die met de kinderen kleine, gezonde hapjes (30 minuten) willen maken. 

U kunt zich aanmelden bij juf Meridith/juf Bianca. 

- Blikjes in verschillende grootte/maten. 

- Tijdschriften, receptenboekjes (bijv. Albert Heyn) 

- Kleine oventjes. 

- Kosteloos materiaal zoals w.c.-rollen, doosjes, eierdozen, enz. 

- Ouders die op een maandag- of dinsdagmiddag mee lopen naar de Kringloopwinkel. 

Melden bij de eigen leerkracht. 
 

Hulp gevraagd voor de bieb 
Alle nieuwe boeken moeten worden ingevoerd in de computer.  

Op 12 maart komt een medewerker van de Bibliotheek vertellen hoe dat moet.  

Welke ouders willen daarbij helpen? 

U kunt zich opgeven bij juf Sibrich of juf Pine. 
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Vloer speellokaal 
De vloer in het speellokaal wordt momenteel vervangen. Het meeste werk zou in de 

voorjaarsvakantie gebeuren. 

Helaas werd met het weghalen van de oude vloer een waterleiding geraakt. Daardoor is het 

werk wat vertraagd en kon deze week pas begonnen worden met het aanbrengen van de 

nieuwe vloer. 

De vloer wordt iets dikker, wat beter voor de gewrichten van de kinderen is. 

Als verder alles volgens plan verloopt wordt de vloer op 6 maart opgeleverd en kunnen de 

kleuters vanaf donderdag 7 maart op de nieuwe vloer gymmen. 
 
 

MR vergadering 
Dinsdag 12 maart is de volgende MR-vergadering. 

Heeft u vragen aan de MR, kunt u mailen naar mr.architect@architect.asg-almere.nl. 

De vergadering vindt plaats op het hoofdgebouw op het C. van Eesterenplein en start om 

19.00 uur.  

Het is mogelijk om als toehoorder bij de vergadering aanwezig te zijn. 
 

Overblijf 
Herhaald verzoek om alle kinderen die overblijven op de lijsten bij de klassen te noteren. 

Er zijn veel kinderen die zonder dat wij het van te voren weten overblijven en hierdoor worden 

de groepen te groot. 

Als wij ’s morgens weten hoeveel kinderen er overblijven, kunnen wij er voor zorgen dat er 

voldoende overblijfmedewerkers aanwezig zijn om de kinderen op te vangen. 
 

Nieuws van de Brede School 
In een aparte bijlage treft u nieuws van de Brede School aan. 
 

 
Agenda  

08 maart Opening Kernconcept Evenwicht en Kringloop; ruil/koopbeurs boeken 

van 14.30 tot 15.30 uur 

12 maart MR vergadering 
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