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5 oktober, dag van de leerkracht! 
Afgelopen vrijdag, 5 oktober, was het de dag van de 

leerkracht. Vanuit het bestuur werden wij getrakteerd op 

taart en een ouder uit groep 4 bracht ons als 

tegenhanger een schaal met fruit. Hartelijk bedank voor 

deze attenties! 

 

 

 

Nathalie uit groep 3 in de krant! 
Heeft u vorige week de Almere Vandaag gelezen?  De onderwijs pagina ging over lezen. 

Nathalie is geïnterviewd over haar favoriete boek en schrijver.  

 

Juf Barbara in “van A tot Z” 
Deze maand stond er in het personeelsblad van de ASG, “van A tot Z”. Een interview met juf 

Barbara over de cursus, “bovenbouw ik hou van jou” die zij vorig schooljaar samen met juf 

Caro heeft gevolgd. 

 

Schoolplein op de M.J. Granpré Molièrestraat 
Het schoolplein op de M.J. Granpré Molièrestraat is bijna klaar! Nu de hekken rond de 

speeltoestellen weg zijn kunnen de kinderen er weer heerlijk spelen. Binnenkort zullen de 

fietsenrekken geplaatst worden zodat deze ook weer een plek hebben op het plein en het 

spelen niet verhinderen. 

Om er voor te zorgen dat het plein een veilige plek is zijn er een aantal afspraken gemaakt. 

Voor bezoekers op de fiets geldt dat zij afstappen van de fiets voordat zij het schoolplein op 

komen. Dit is zowel voor kinderen als voor ouders. De leerkrachten van beide scholen zullen 

hier toezicht op houden en spreken kinderen en ouders hierop aan. 

Zodra de fietsenrekken geplaatst zijn worden de fietsen in de fietsenrekken gestald. 

Met de kinderen hebben we de afspraak dat afval in de afvalbakken gedaan wordt en niet op 

het schoolplein terecht komt. 

We danken u voor de medewerking. 

 

Personeel  
Momenteel is juf Sibrich ziek thuis. Voor haar klas, groep 6B, is een invalster juf Nicole.  

Zij werkt 5 dagen bij ons op school. 

Het kan zijn dat u juf Sibrich in de wijk ziet wandelen. Juf Sibrich woont in de 

Bouwmeesterbuurt en heeft van de arts het advies gekregen om wel te blijven bewegen. 
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Vanuit de OR 
Vorige week heeft u bij de nieuwsbrief een brief van de OR gekregen over de ouderbijdrage. 

Inmiddels hebben een aantal ouders de strookjes ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht. 

Ook is door enkelen de ouderbijdrage voor 2012-2013 al betaald.  Hier willen we u voor 

bedanken. De voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn in volle gang en met uw bijdrage 

kunnen we er een mooi feest van maken. 

Wij verzoeken u het strookje voor woensdag 17 oktober in te leveren. Bent u niet in de 

gelegenheid om deze uit te printen dan kunt u op beide locaties een strookje vinden. Op het 

hoofdgebouw liggen de strookjes in het  folderrek. Op de nevenlocatie kunt u hiervoor bij de 

leerkrachten terecht. 

Als u ervoor kiest om de ouderbijdrage in 1 keer te betalen wilt u dit dan doen voor 1 

november. Als u ervoor kiest om de ouderbijdrage in termijnen te betalen verwachten we uw 

eerste termijn voor 1 november. 

 

Nieuws van de MR 
Dinsdag 2 oktober heeft de eerste MR vergadering van dit jaar plaats gevonden. 

 

Tijdens de MR vergadering is gesproken over de veiligheid in de wijk en onveilige situaties die 

zijn ontstaan. 

De MR heeft verslag gedaan van de acties die ondernomen zijn. 

Er is overleg geweest met de politie en gemeente. Hierbij is afgesproken dat de alle 

veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Denk hierbij aan veilige 

afzettingen, verkeersmaatregelen en rijgedrag van de machinisten. De resultaten hiervan 

waren direct de volgende dag te zien. Er is een veilig looppad aangelegd op de hoek van het 

C. van Eesterenplein. Er zijn afzettingen gekomen om de bouwmaterialen en de wijkagent 

houdt extra toezicht. 

 

Na de vergadering heeft de MR opnieuw acties ondernomen: 

 Er is gesproken met de toezichthouder over de hekken op het plein van de M.J. Granpré 

Molièrestraat, inmiddels zijn zij verwijderd. 

 Het weggedrag van o.a. heftrucks is met de toezichthouder besproken en de situatie bij 

het C. van Eesterenplein (naast de Lucky). 

 De overlast hier duurt nog ongeveer twee weken en gedurende deze periode zal er 

extra aandacht zijn voor dit punt in de wijk. 

 Er is gesproken met de wijkagent over het verkeer op de busbaan en de situatie op het 

C. van Eesterenplein. 

 Daarnaast heeft de MR contact gelegd met de gemeente, afdeling veiligheid. Met hen is 

gesproken over de mogelijkheid tot het inzetten van verkeersregelaars (klaar-overs).  

Er zijn twee mogelijkheden: 

 ouders (vrijwilligers) worden opgeleid en krijgen een cursus, waardoor ze klaar zijn om 

de kinderen de busbaan veilig over te laten steken.  

 de gemeente: we kunnen een beroep doen op de gemeente omdat de gemeente de 

eigenaar is van de gemeentewegen. De gemeente is dus ook verantwoordelijk voor de 

veiligheid op de wegen. 

Bij deze tweede keus is een onderzoek naar de mate van (on)veiligheid een vereiste. 

 

Heeft u interesse om als verkeersregelaar kinderen te begeleiden bij het oversteken van de 

busbaan dan kunt u dit kenbaar maken bij de MR- leden. 

 

Voor vragen en klachten rondom het groot onderhoud in de wijk en veiligheid kunt u altijd 

contact opnemen met de gemeente, per mail of telefoon. Telefoonnummer 14 036, email: 

info@almere.nl 

mailto:info@almere.nl
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Verkiezingen MR 

Wilt u als ouder/ verzorger actief betrokken zijn bij het onderwijs en de school van uw kind? 

Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden in de MedezeggenschapsRaad (MR). 

Wij zijn op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen als lid van de MR. 

De MR van basisschool De Architect en Montessorischool Almere Buiten bestaat uit 6 leden: 3 

ouders en 3 leerkrachten.  

 We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar. 

 De onderwerpen waar we over adviseren of instemmen zijn o.a. het schoolplan, de 

formatie en plannen van het bestuur. 

 U bent bereid en u heeft de tijd om u minimaal 2 jaar in te zetten 

 Uiteraard zijn goed kunnen samenwerken, meedenken en enthousiast zijn, welkome 

eigenschappen. 

Wat is de procedure? 

Dit kan door uzelf aan te melden via ons mailadres (mr@architect.asg-almere.nl)  

Dit is mogelijk tot 31 oktober 2012. 

In de daarop volgende week wordt de huidige MR op de hoogte gesteld van welke kandidaten 

zich hebben aangemeld. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen 

worden gehouden. 

De kandidaten worden persoonlijk geïnformeerd. Daarna worden de ouders/verzorgers van 

de school op de hoogte gebracht. 

Aarzel niet en meld u aan!  

 

Heeft u vragen over de verkiezingen of het werk van de MR, kunt u natuurlijk altijd terecht 

bij één van de (oud)leden van de MR. 

Jamal el Thouky, vader van Nany (groep 6A) en Jimmy (groep 4B) 

Michel Morrien, vader van Ixia (groep 7) 

Lianne Weistra 

Pine Schuurmans-Lammertse 

 

Sterk in de klas, inloop spreekuur 
Sinds vorige jaar zijn Hetty en Willemien als pedagogisch medewerkers voor Sterk in de klas 

werkzaam op de Architect. Ons doel is met elkaar het kind te ondersteunen in  de sociaal 

emotionele ontwikkeling.  

Na de herfstvakantie zullen zij wekelijks op de dinsdagochtend (M.J. Granpré Molièrestraat) 

en op de woensdagochtend (C. van Eesterenplein) een inloop uur gaan houden van 8.30 tot 

9.30 uur waarin u uw opvoedkundige vragen kunt bespreken. Hieronder een tweetal 

voorbeelden waarvoor u hen kunt aanspreken:  

 

Het is tijd om te gaan eten. Rachid roept voortdurend dat hij niet wil eten. Hij komt aan tafel 

zitten maar schuift zijn bord weg. De ouders hebben alles al geprobeerd om ervoor te zorgen 

dat Rachid een klein beetje eet. De ouders maken zich zorgen en vragen zich af of hij wel 

genoeg binnen krijgt. Voordat het eten begint is er alweer spanning te voelen. Hoe kan dit 

doorbroken worden?  

 

 

Fleur zit niet lekker in haar vel. Ze weet niet goed waarom. De toets die gaat komen is wel 

spannend en die rekensommen willen maar niet lukken. Fleur ziet er wat tegenop om naar 

school te gaan. Thuis is ze vaak dwars en boos. Haar ouders hebben al van alles geprobeerd 

maar weten niet hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.  

 

 

mailto:mr@architect.asg-almere.nl


  

 

- 4 - 

NIEUWSBRIEF 
Editie 6,  jaargang 1,  10 oktober 2012 
 

 
o.b.s De Architect  
C van Eesterenplein 1 
1333 KM  Almere 
(036) 7670630 
obsarchitect@architect.asg-
almere.nl 
www.architect.asg-almere.nl 
 

 
o.b.s De Architect  
C. van Eesterenplein 1 
1333 KM  Almere 
(036) 7670630 
obsarchitect@architect.asg-
almere.nl 
www.architect.asg-almere.nl 
 

Is het bovenstaande herkenbaar voor u? Vraagt u zich ook wel eens af  hoe u het beste kunt 

omgaan met uw kind(eren)? Schroom dan niet en loop even bij Hetty of Willemien binnen. Zij 

kunnen u vast tips geven waarmee u weer verder kunt!  

Pedagogisch medewerkster Willemien: Dinsdagochtend 8.30 - 

9.30 uur locatie M.J. Granpré Molièrestraat, 

Pedagogisch medewerkster Hetty: Woensdagochtend 8.30 – 

9.30 uur locatie C. van Eesterenplein 

 

Nieuws van de Brede School 
 

 
Beste kinderen en ouders van de Brede School, 

Het schooljaar is alweer vol in gang en ook de naschoolse 

activiteiten in de Brede School worden goed bezocht. 

De woensdagmiddag knutselclub in het Bouwmeesterhuis laat helaas nog even op zich 

wachten. 

 

Door de verhuizing van het Bouwmeesterhuis  naar een tijdelijk onderkomen, zijn wij nog 

druk bezig met het uitpakken van dozen en met het maken van een programma. 

Vanaf woensdag 7 november zijn de kinderen weer welkom om gezellig te komen knutselen. 

Voor € 0,50 per keer kan je daar elke woensdag van 13:30 tot 15:00 uur komen spelen. 

Ook kan je een strippenkaart kopen voor € 4,00 waarmee je 10 keer kan komen spelen. 

 

We trappen dit seizoen af met een griezelig maar gezellig Halloweenfeest. Dit zal 

plaatsvinden op woensdag 31 oktober van 13:00 tot 18:00 uur - Voor jong en oud. 

Hierover krijgen jullie nog aparte informatie dus houdt de brievenbus goed in de gaten en 

zorg dat je het niet mist. Zet de datum vast in de agenda!  

Het Bouwmeesterhuis zit momenteel in het schoolgebouw van "Leren met plezier" op de E.F. 

van den Banweg 25 Voor informatie of vragen: Laura van Hemert, activiteitencoördinator 

brede school - 06-42741945 of vanhemert@deschoor.nl 

We zien jullie graag op woensdag 31 oktober! Als je durft.......  
 

Agend 

10 t/m 12 oktober Schoolkamp groep 8 

11 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 basisscholen Almere Buiten 

17 oktober Schoolfotograaf18 oktober Informatieavond VO ouders groep 8 

 op de Architect 

19 oktober Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

mailto:vanhemert@deschoor.nl

