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Nationaal schoolontbijt  
Ook dit jaar doen we mee aan het nationaal schoolonbijt. Dat is morgen, vrijdag 6 november. De 
leerlingen beginnen de dag dit keer niet met lezen maar met een gezond ontbijt in de groep. Meer 
informatie staat in de bijlage bij deze nieuwsbrief. De leerlingen vanaf groep 5 nemen hun eigen 
bord, bestek en beker mee. 

 
Nieuws uit groep 6 

Ruvi en Nessim schrijven een stuk over de rekenles met 
oppervlakte en omtrek: 
 

We zijn bezig geweest met het uitrekenen van de 
oppervlakte.  Het was een leuke les. We hebben 
geleerd dat oppervlakte iets is wat je op een vloer 
of tuin legt bv. tegels en dat omtrek is wat  om iets 
heen is. Bv. een hek om een tuin heen. We vonden 
de les heel leuk en hebben er veel van geleerd. Op 
de foto is te zien dat we zelf ook tegeltjes hebben 
gelegd  op een vloer. We moesten eerst de lengte 
verdelen en de breedte. Toen moesten we een keer 
som maken. De lengte van de vloer was 4,5m, dat 
is 450 cm en de breedte was 3m = 300cm. 1 tegel 
was 50cm breed en 50 cm  lang. Iedereen vond het 
een leuke les.  We hebben  ook cake gebakken bij 
een les die over verhoudingen en breuken ging. 
 
Ya-Lissa vertelt over crea met herfstbladeren:  
‘We gingen knutselen met bladeren voor herfst. De 
bladeren gebruikten we voor het haar. De rest 
tekenden we zelf. We hebben een zelfportret getekend 
en de bladeren erop geplakt. Iedereen was rustig bezig 
en het was heel leuk! We gingen knippen en de 
blaadjes lijmen op het witte blad.’  
U ziet de zelfportretten  op de volgende bladzijde van 
deze nieuwsbrief. 

Agenda 
Vrijdag 6 november  Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 13 november  studiedag, leerlingen vrij 
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Sint Maarten 
Dit schooljaar maken we lampionnen in de kleutergroepen. Misschien willen zij thuis wel een mooi liedje 
voor u zingen, met hun zelfgemaakte lampion in de hand. In groep 3 zullen de leerlingen een creatieve 
activiteit in de groep doen in het teken van Sint Maarten. Het werk komt aan de buitenramen te hangen. 
We maken geen lampionnen in hogere groepen omdat er weinig kinderen Sint Maarten zullen lopen 
vanwege de coronamaatregelen. 
 

EU schoolfruit, een Europees project 
Dit jaar doen er 2850 scholen mee. De Architect is één van die scholen. Volgende week 
ontvangen we de eerste levering van EU-Schoolfruit. Iedere week krijgt school drie soorten 
fruit of groente geleverd. De leverancier brengt het fruit op maandag, de kinderen krijgen 
op dinsdag, woensdag en donderdag het fruit in de klas. 
 
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/
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De link voor de oudernieuwsbrief is: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-
Schoolfruit.htm#tab1 

 
Vóór de herfstvakantie en na de meivakantie doen we mee aan Het schoolfruitproject van Fruitvriendjes. 
Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen van De Architect het hele schooljaar vers fruit eten op school. Bij dit 
project hoort een kledinginzamelactie. 
 

Uw kleding voor fruit 

De Fruitvriendjes organiseren enkele keren per jaar 
een kledinginzameling voor basisscholen. Elke kilo 
kleding is 1 portie groente en fruit waard.  

Kinderen krijgen kledingzakken mee voor thuis 
en/of om uit te delen aan familie, vrienden of buren. Kledingzakken tekort? U mag ook in andere zakken 
aanleveren. Gevulde zakken met kleding kunnen in de kledingbak op het schoolplein en/of worden 
afgegeven op school. Elke kledingactie duurt ongeveer één week. Een week na het plaatsen van de 
kledingbak wordt de bak opgehaald. 

Wat wordt er ingezameld? 

– Draagbare boven- en onderkleding 
– Draagbare schoenen en sokken (aan elkaar gebonden) 
– Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 

Graag goede kwaliteit en gewassen. Geen: gordijnen, dekbedden en kussens. 
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