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Agenda 
11 januari Geen gymlessen 
14 januari Koffie-ochtend van 8.30-10.45 uur 
donderdag en vrijdag 
11 en 12 februari  studiedagen 

 

Wij hopen dat iedereen een fijne 
kerstvakantie heeft gehad en wensen 
iedereen een goed, gezond en 
leerzaam 2016 toe! 
 
Mijnschoolinfo 
Helaas bleek maandag dat u niet in Mijnschoolinfo kon inloggen. Tijdens de kerstvakantie 

heeft Mijnschoolinfo aanpassingen aan het systeem gedaan. Helaas zat daar een fout in, 

waardoor inloggen voor ouders/verzorgers niet mogelijk was. Gelukkig is dat nu weer 

verholpen en werkt het systeem weer. 

 

 

CITO-toetsen 
Op maandag 11 januari starten we met het afnemen van de citotoetsen. We spreiden dit over 

2 tot 3 weken. Het doel van de toetsen is de prestaties van de leerlingen te beoordelen  

en op basis daarvan beslissingen te nemen voor het onderwijs dat we de leerlingen bieden. 

Het is in deze weken, eigenlijk net als in alle andere schoolweken, van belang dat de 

kinderen op tijd op school komen en goed uitgerust zijn. Het zal hen ook helpen als u er thuis 

weinig druk op legt. Dat doen wij op school ook zodat we een goed beeld krijgen waar de 

leerlingen staan en wat ze kunnen. 

 
Kerst  
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben op 

11 december genoten van de theatervoorstelling 

Durf. De groepen 1 t/m 3 hebben maandag 14 

december genoten van de voorstelling 

Monsterlijk Mooi. 

Bij de gevonden voorwerpen  lagen koffers die 

nooit waren opgehaald en in die koffers zaten 

eieren waaruit grappige monsters tevoorschijn 

kwamen die heel wat te bespreken hadden en 

nog veel moesten leren!  

 

 

Het kerstdiner was weer zeer 

geslaagd.  

Het kerstkoor onder leiding van dirigent en pianist Gerard Poot heette 

iedereen muzikaal welkom. Ze hadden een hoop liedjes ingestudeerd en het 

klonk heel erg goed.  

De ouders/verzorgers hadden de lekkerste gerechten gemaakt.  

De kinderen hebben heerlijk gegeten en genoten van een gezellig kerstdiner 

samen.  
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Geen gymlessen maandag 11 januari 
Maandag 11 januari heeft meester Ernst Jaap een studiedag van zijn vakgroep. 

De gymlessen komen daarom die dag te vervallen. 

  

Partnerschapsteam 
Na de wensen en verwachtingenavond aan het eind van vorig schooljaar, zijn we gestart met 

het partnerschapsteam. In het partnerschapsteam werkt onze school samen met ouders aan 

het versterken van ouderpartnerschap. In dit schooljaar is het team al 3 keer bij elkaar 

geweest.  Op basis van de uitkomsten van de wensen en verwachtingenavond wordt nu 

ingezet op het organiseren van informatie-avonden voor ouders over wat uw kind per leerjaar 

leert op school en op welke manier u uw kind thuis kunt ondersteunen.  

 

Het team bestaat nu uit  de volgende leden die eens in de 6 weken, aan het eind van de 

middag, bij elkaar komen:  

Mieke, Sarah en Anne-Corien (ouders Architect) 

Sarah (ouder Peuterspeelzaal) 

Aisha en Saskia (peuterspeelzaal)  

Wendy (Brede school en JOGG)  

Barbara en Bianca (leerkrachten Architect)  

Froukje (directie)  

 

Dit team kan nog wel versterking van ouders gebruiken. Wilt u met ons 

meedenken? Laat het dan weten aan Froukje. Dit kan tijdens het brengen en halen 

op maandag, dinsdag of donderdag, maar ook via de mail: directie@architect.asg-

almere.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 9 februari van 16.15 uur tot 

17.15 uur. 

 
Schoolplein tussen de middag 
Tussen de middag van 12.15-12.45 uur spelen de kinderen die op de 

overblijf zitten op het schoolplein. Andere kinderen mogen in dit 

tijdsbestek niet op het plein spelen. Deze oude afspraak wordt weer wat 

strakker gehandhaafd, omdat soms het overzicht over de kinderen van de 

overblijf er niet meer is doordat andere kinderen er tussendoor spelen.  

Kortom het plein is van 12.15-12.45 uur voor de kinderen van de overblijf 

bestemd. 

 

Koffie ochtend over geld 
Op donderdagochtend 14 januari is er in het ouderlokaal een koffieochtend voor ouders.  Het 

onderwerp van deze ochtend is “kinderen en geld”. Samen met PLANgroep (vanuit de 

gemeente Almere) wordt de ochtend georganiseerd (vanaf 8.30 uur tot ongeveer 10.45 

uur).  

Er zal onder andere worden gesproken over financiële opvoeding (wat is dat en 

waarom is het belangrijk), zakgeld, kleedgeld, mobiele telefoon en reclame. Op 

welke manieren kunnen kinderen leren omgaan met geld? Waarom is het 

belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld? Wanneer kun je starten met het 

geven van zakgeld en hoeveel geef je dan? Wat zijn uw ideeën en ervaringen? 

Heeft u zin om over deze onderwerpen mee te praten? U bent vanaf 8.30 uur van 

harte welkom in het ouderlokaal! 
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Een lekkende kraan verliest 10 druppels per minuut. Dat is 5 tot 6 liter per 

dag, en dus 2000 liter per jaar… 

 

 

 
Luizenpluizen 
Vanmorgen zijn weer alle leerlingen en leerkrachten op beide locaties door onze 

luizenpluismoeders gecheckt op luizen en neetjes. 

We zijn blij te melden dat er niets is aangetroffen. 

 
Eten en drinken op school 

 Tussendoortje  

Gezond eten is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom 

vinden wij het als school belangrijk dat uw kind gezonde voeding mee 

naar school krijgt.  Wij vragen u om uw kind(eren) een gezond 

tussendoortje mee naar school te geven voor de ochtendpauze. U 

kunt hierbij denken aan: fruit, een boterham of een krentenbol. 

Natuurlijk kunt u af en toe ook eens koek meegeven, zoals een plakje 

ontbijtkoek, of een tussendoorbiscuit zoals Evergreen of Sultana. 

Koolzuurhoudende frisdranken zijn niet toegestaan.  

 
 Lunch 

Blijft uw kind tussen de middag over op school? Geef dan ongeveer dezelfde 

hoeveelheid mee als hij of zij thuis eet. De lunch is belangrijk vanwege de energie en 

voedingsstoffen voor het tweede deel van de dag. U kunt variëren in wat u meegeeft, 

vooral als uw kind meerdere dagen per week overblijft. In een broodtrommel valt er 

immers niets meer te kiezen. 

Tijdens de overblijf zijn snoep, koek, chips en koolzuurhoudende frisdranken niet 

toegestaan. 

 

 Traktatie 

Is uw kind jarig….dan is het feest! En natuurlijk mag de Jarige Job trakteren.  Ook 

voor de traktatie bij verjaardagen kunt u kiezen voor gezond.  Leuke ideeën kunt u 

hiervoor vinden op het internet. (http://www.traktatie-maken.nl/trakteren, 

http://gezond-trakteren.nl/)  
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