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Nieuws uit groep 5: dorpjes van mergel 
 

Jason en Menno:  
We hebben met mergel gewerkt. Mergel is een heel zachte 
steen, het is volgens Jason zo slap als hout. Eerst was Jason 
van plan om een heleboel camera’s te maken, dat lukte hem 
niet want de steen was te klein, toen ging Jason een gewoon 
huis  maken. Menno was eerst van plan om een weg te 
maken maar had daar niet genoeg steen voor, toen had 
Menno een hoofd gemaakt, dat was een standbeeld maar de 
mond brak af. 
 
 
 
 
 
 
 

Shaya en Elaha:  
Shaya heeft een huis van mergel gemaakt met een heel 
scherpe punt omdat ze te lang bleef vijlen. 
Elaha heeft ook een huis gemaakt maar niet met een scherpe 
punt zoals Shaya.  Shaya en Elaha hebben samen gewerkt en 
vonden het leuk om een huis te maken. 
 
Arda en Ashton: 
Arda heeft een huisje gemaakt van mergel waar een bochtje 
op zit en heeft daarbij gekeken naar het huisje van Leon. 
Ashton heeft een huisje  gemaakt met een puntdak omdat 
hij dat leuk vond. 
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Agenda 
Vrijdag 13 november  studiedag, leerlingen vrij 
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Beslisboom Wanneer blijft uw kind thuis 
Onlangs heeft u van ASG een beslisboom ontvangen, die u helpt te beslissen of uw kind wel of niet 
naar school kan. Deze beslisboom wordt steeds geactualiseerd als dat nodig is. Om er zeker van te 
zijn dat u de meest actuele versie gebruikt, bekijkt u de beslisboom op www.asg.nl/corona-
informatie-voor-ouders. 
 

Vervanging bij ziekte 
Ook juffen en meesters zijn soms ziek. Steeds vaker blijkt dat het niet mogelijk is een invaller te 
vinden. Juf Froukje doet haar uiterste best het goed te regelen. Als dat niet lukt, dan stuurt ze u 
een bericht via Mijnschoolinfo met het verzoek uw kind thuis op te vangen, als dat kan. De 
leerlingen vanaf groep 3 weten hoe ze thuis in Gynzy kunnen werken op de computer. Mocht u 
geen computer, laptop op tablet beschikbaar hebben voor uw kind, laat dit dan weten aan de 
leerkracht van uw kind. We kunnen nog een aantal laptops uitlenen.  
 
We hebben op De Architect de afspraak dat een groep nooit langer dan één dag thuis blijft als de 
leerkracht ziek is. Als de leerkracht nog ziek is en er ook voor de volgende dag of dagen geen 
invaller beschikbaar is, dan blijft er een andere groep thuis. De leerkracht van deze groep vervangt 
dan de zieke leerkracht. 
 
Het is prettig te merken dat u begrip heeft voor de situatie. Het team doet er alles aan het 
onderwijs aan uw kind goed voort te laten gaan. 

 
Fruitvriendjes 
De komende maanden ontvangen we via verschillende programma’s weer 
drie porties groente en fruit per leerling per week. De kinderen krijgen op 
woensdag, donderdag en vrijdag fruit bij hun tienuurtje. Sinds vorige week 
krijgen we fruit via ‘Fruitvriendjes’. Vanaf de eerste week van 
november krijgen we fruit en groente via het EU-
schoolfruitprogramma. 
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