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De herfstvakantie is alweer voorbij en wij hopen dat 

iedereen een plezierige week heeft gehad!  

 

Personeel 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is 

juf Bianca voor de herfstvakantie geopereerd. 

Op maandag en dinsdag vervangt meester Niels juf 

Bianca. Op de woensdag, donderdag en vrijdag vervangt 

juf Sabine. 

 
In het donker... 
Afgelopen dinsdag werd er in de wijk gewerkt aan de 

elektriciteit. 

Gevolg hiervan was dat een gedeelte van de wijk, 

waaronder de nevenlocatie aan de M.J. Granpré Molièrestraat, zonder stroom zat. 

Tot de middagpauze hebben de kinderen en leerkrachten het zonder digibord en computer 

moeten doen. 

 

MR 
Aanstaande dinsdag, 6 november, is de tweede MR vergadering van dit jaar. We beginnen 

om 19.00 uur op de locatie M.J. Granpré Molièrestraat.  

De MR vergadering is een openbare vergadering waar u als toehoorder bij aanwezig kunt zijn 

tot en met agendapunt 6. 

Agenda punten: 

 1. notulen 2-10-2012 

 2. verkiezingen 

 3. financieel jaarverslag TSO en OR 

 4. veiligheid in de wijk 

 5. schoolontwikkeling 

 6. vanuit de GMR/ CMR 

 

Besloten gedeelte 

 7. ingekomen brief 

 

Heeft u vragen voor de MR dan kunt u deze stellen via de mail MR.Architect@Architect.asg-

almere.nl 

 

Schoolfoto’s 
Gisteren zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. 

Jullie kunnen met de fotocodes die vermeld staan op het bestelformulier via internet bestellen 

en betalen. 

Bestellingen worden standaard naar het huisadres gestuurd. 

De gratis groepsfoto wordt automatisch met de bestelling meegestuurd naar het huisadres. 

Wanneer er geen bestelling is geplaatst dan kan de groepsfoto gratis gedownload worden. 

Mocht u niet in staat via internet te bestellen dan kunt u dit aangeven bij de leden van de 

ouderraad. 

De ouderraad 
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Bankrekening de Architect 
Gelukkig zijn de bankzaken voor school nu allemaal geregeld. 

Dat betekent voor u dat de ouderbijdrage én betalingen voor de 

overblijf naar één en dezelfde bankrekening kan worden 

overgemaakt. Dat is: 

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

Wilt u altijd erbij vermelden waarvoor u geld overmaakt en de 

naam van uw kind erbij zetten. 

Alle betalingen naar de oude bankrekeningen zijn naar de 

nieuwe bankrekening overgeschreven. 

 

Inloopspreekuur Sterk in de Klas 
Willemien: dinsdags van 8.30 tot 9.30 uur aan de M.J. Granpré 

Molièrestraat 

Hetty: Woensdags van 8.30 tot 9.30 uur aan het C. van 

Eesterenplein  

 

 Agenda
 01 november Ouderavond ouders groep 8 

06 november MR vergadering 

07 november Meester Ernst Jaap heeft een studiedag. De leerlingen hebben 

geen gym. 

 

 
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 cent per keer kan je daar elke woensdag van 13:30 tot 15:00 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 - 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, activiteitencoordinator brede school - 06-
42741945 of vanhemert@deschoor.nl 
 
We zien jullie graag op woensdag 31 oktober! Als je durft....... 
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