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Agenda 
11 november Nationaal schoolontbijt 
 Versieren Sint 
17 en 18 november Schoolfotograaf 

5 december Sinterklaasviering 

 Continurooster t/m 14:00 uur 

 
Schoolfotograaf  
In de vorige nieuwsbrief heeft de Ouderraad u geïnformeerd 

over de schoolfotograaf.  
Deze komt donderdag 17 en vrijdag 18 november. 

U kunt net als voorgaande jaren ook broer/zus-foto’s laten nemen. 

Dit geldt niet alleen voor broers of zussen die op school zitten. Ook 

kleine broertjes en zusjes die nog thuis zijn kunnen op de foto met 

hun grote broer of zus. Hiervoor dient u uw kinderen op te geven via 

Mijnschoolinfo. De broer/zus foto op school zullen gewoon onder 

schooltijd worden genomen. De broer/zus foto van kinderen die nog 

thuis zijn zullen vrijdag na school worden genomen. Na opgeven 

zullen wij een lijst maken waarbij u de tijd doorkrijgt.  

U kunt tot uiterlijk 14 november uw kinderen opgeven voor de 

broer/zus-foto’s! 

We hopen dat we ook dit jaar weer mooie schoolfoto’s krijgen. 

 

Gym groepen 1-2 
Vorige week woensdag hadden de kinderen van de groepen 1-2A en B gym in het 

speellokaal. Meester Ernst Jaap had verschillende onderdelen klaargezet. De kinderen konden 

oefenen met klimmen, springen, glijden van de glijbaan en deden een tikspelletje. Alle 

kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan. Ze vonden het spannend en super om te 

doen.  
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Groep 3 
In groep 3 hebben wij al heel veel geleerd. 

We leren eerst alle letters/klanken. Dit doen we met de klassikale letterplaten en een 

gedichtje uit “Kijk mijn letter”. Ook leren we bij iedere letter een gebaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 erafsommen, geldsommen, splitsen, klokkijken en nog veel meer. 

 

 

Soms hebben wij ‘s middags 

nog keuzewerk. Dan mogen 

wij nog spelen met de lego, 

knutselen, tekenen en andere 

leuke dingen doen. 

In onze klas hebben wij 2 

echte architecten. 

Van de klikklakblokjes 

maakten de 2 J’s (Jayden 

Quinn & Jayden Gajadien) een 

heel mooi huis. 

Jayden Gajadien schreef er 

een stukje tekst bij. 
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“Goed Gedaan” les 5 
De komende twee weken 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 5: ‘Blij met jezelf’. 

Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan 

uit durft te gaan dat hij de taken en problemen 

van alledag zèlf aankan, geeft hem dat rust en 

ruimte om verder te groeien. 

 

Tips voor thuis: 

 Vergelijk kinderen niet in termen van 

‘beter’ en ‘slechter’, maar benadruk ieders 

eigen sterke kanten. ‘Zij kan goed 

rekenen, jij kunt mooi tekenen.’ 

 Stel niet te hoge eisen. Ieder kind heeft 

zijn eigen talenten én beperkingen. Als u 

steeds meer verwacht dan uw kind waar 

kan maken, wordt het onzeker. 

 Vertel uw kind dat u trots op hem bent, 

vanwege sportief spelen, zijn best doen, 

doorzetten. Trotse ouders geven 

zelfvertrouwen. 

 

 

 

 
 

 
 

Even voorstellen 
Beste ouders, 

Mijn naam is Judith Leeuwenkuijl en sinds dit schooljaar 

ben ik als intern begeleider werkzaam op De Architect. Ik 

ben twee dagen per week aanwezig op school, vaak op 

maandag en vrijdag. Als intern begeleider ondersteun ik de 

leerkrachten bij vragen met betrekking tot hun groep en 

leerlingen. Zo af en toe sluit ik aan bij oudergesprekken na 

overleg met u en de leerkracht. U kan mij bereiken op het 

volgende emailadres judith.leeuwenkuijl@architect.asg-

almere.nl 
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MR -personeelgeleding 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is de plek om mee te praten en te beslissen over 

schoolzaken. Vanuit het team is Anita, leerkracht groep 7, MR lid. En Els, leerkracht groep 

1/2 A heeft de plaats ingenomen van Muriël, die nu op een andere school werkt. 

Hieronder stelt Els zich voor: 

 

Ik ben Els Fopma. Ik werkt voor het zesde jaar op deze school in de 

kleuterbouw. De MR van de Architect is voor mij nieuw. Wel heb ik op 

mijn vorige school in de MR gezeten. Van daaruit ging ik ook naar de 

Cluster-MR (voor de basisscholen van ons cluster) en de GMR (voor alle 

basisscholen van de ASG). Daar kreeg ik een goed beeld van wat er in de 

organisatie speelde.  

 

 
 
 

 
MR -verkiezingen oudergeleding 
        
Onze medezeggenschapsraad is voor de zomervakantie begonnen met het werven van 

ouders voor kandidatuur oudergeleding MR. Deze werving heeft tijdens de informatieavond 

van 29 september 3 kandidaten opgeleverd. Uit deze 3 kandidaten moeten er 2 verkozen 

worden. Hieronder stellen zij zichzelf voor. De verkiezing zal plaatsvinden op woensdag 30 

november. Bij de hoofdingang staat deze ochtend een stembus. We hopen op een flinke 

opkomst!  

 

Beste ouders, 

Ik zou mij graag willen voorstellen omdat ik mijzelf 

verkiesbaar wil stellen bij de komende verkiezingen.  

Mijn naam is Patrick van Olffen. Ik ben de vader van Eve 

(groep 7) en Katie (groep 5) van Olffen. 

Ik ben in 2004 afgestudeerd als cognitief psycholoog en 

ben in 2007 gestart met een eigen bedrijf. Veel ouders en 

kinderen kennen mij dan ook al omdat ik nu bijna 10 jaar 

een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in de 

Bouwmeesterbuurt run, deze heet BICOPA. 

De afgelopen 7 jaar dat mijn kinderen naar de Architect 

gaan heb ik me altijd erg betrokken gevoeld bij de school 

en de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld. Nu wil ik 

een extra stap maken en mijzelf verder betrekken bij 

toekomstige ontwikkelingen voor de school en de kinderen. 

Met mijn kennis en ervaring hoop ik een goede aanvulling 

te zijn in de edezeggenschapsraad  

Met vriendelijke groeten, 

Patrick van Olffen  
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Ik ben Arthi Bholanath, 38 jaar en rijkelijk 

gezegend met 2 prachtige kinderen. Mijn 

dochter Shaya zit sinds maart dit jaar op 

De Architect, bij juf Bianca in groep 1-2 B. 

Zelf heb ik  jarenlange ervaring opgedaan 

in het bedrijfsleven en geniet nu van een 

heerlijke sabbatical. Naast de drukte in 

huis vind ik het ontzettend leuk om te 

bakken, kokkerellen en lekker wandelen 

met het gezin.  

Ik zou het erg fijn vinden om de ervaring 

die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan, 

via de medezeggenschapsraad in te 

zetten om de school verder te laten 

professionaliseren.  

 

 

Wie ben ik: 

Ik ben Remco Keijser en samen met mijn vrouw Erika zijn wij de 

ouders van Emma en Lina.Emma zit in groep 6 bij juf Sibrich & 

Jenny. Lina zit in groep 3 bij juf Jenny & Sabine. 

Ik ben ook de oom van Eve (groep 7) en Katie (groep 5). 

Tevens ben ik de zoon van de “bibliotheek juf” Sieglin.  

 

Wat doe ik in het dagelijks leven: 

Ik ben werkzaam sinds 2000 als 

Research Analist op het laboratorium 

voor voortplantingsbiologie in het AMC. 

Met een klein team doen we onderzoek 

naar zwangerschap gerelateerde 

stoornissen, zoals onder andere zwangerschapsvergiftiging. 

In mijn werk zijn eigenschappen als geordend, zorgvuldig en 

communicatie van groot belang. 

Ik ben graag betrokken bij de ontwikkeling van onze kinderen op 

school. 

Daarom heb ik me de afgelopen jaren ingezet in de 

medezeggenschapsraad van 

de Architect.  

 

 

Waarom herkiesbaar: 

De MR heeft zich de afgelopen jaren erg 

geprofessionaliseerd. 

Ik stel mij herkiesbaar voor de MR van de Architect 

omdat ik het belangrijk vind de continuïteit te 

waarborgen. 

Ik zou graag nog een keer uw stem willen krijgen, 

zodat ik nog een termijn als MR‐lid kan functioneren. 

Daarmee wil ik mijn kennis en ervaring voor de 

school, de leerlingen en de ouders inzetten. 

Met vriendelijke groet, 

Remco Keijser. 
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Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit 

water; er is veel meer water dan land 

 
Waterweetje 

 


