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Agenda 
09 februari Laatste werkdag juf Hetty 
11 en 12 februari  Studiedagen 
19 februari Rapport mee 
23 en 24 februari Rapportgesprekken 
29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

 

Personeel 
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat wij de vacature die 

was ontstaan door het vertrek van juf Samantha hebben 

kunnen invullen. 

Juf Marjo is vorige week gestart. In het stukje hieronder stelt zij zichzelf voor. 

Meester Jan is weer volledig hersteld en staat op de woensdag weer voor groep 7A.  

Juf Sabine staat op de woensdag weer voor groep 5. 

 

Even voorstellen 
Hallo allemaal, 

 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Marjo 

Kosterman en sta op maandag voor groep 3 en 

dinsdag voor groep 1/2A. 

 

Na 30 jaar in Almere, ben ik sinds 8 maanden 

verhuisd naar Lelystad. Samen met mijn man heb ik 

3 kinderen, een dochter en 2 zoons. Mijn hobby's zijn 

lezen, quilten en wandelen met onze hond. 

Ik heb al eerder op de Architect gewerkt en ik heb er 

zin in! 

 

 

 

Heeft u verhuisplannen? 
Dan willen we u vragen dit zo vroeg mogelijk door te geven aan de directie. We vragen u dit 

omdat we al halverwege het schooljaar aan de slag gaan met de organisatie van het volgend 

schooljaar. Daarbij is het aantal leerlingen dat we op school hebben een belangrijk gegeven.  
 
Groep 7A 
In groep 7a zijn we druk met cito-toetsen. De meeste 

toetsen zijn afgenomen maar er was natuurlijk ook 

tijd voor een beetje ontspanning. 

De tekenopdracht was: teken een oog. De kinderen 

moesten elkaar in de ogen kijken en vertellen wat zij 

zagen. De kleur, pupil, iris, wimpers enz. 

Daarna hebben wij een filmpje bekeken over hoe je 

teken nu eigenlijk een realistisch oog tekent. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ9Hpp8JygI 

De kinderen waren erg enthousiast en zijn ermee begonnen. De eerste zijn inmiddels klaar en 

komen in de klas te hangen. 
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Grondwater kan er een heel mensenleven over doen om zich 1 kilometer 

te verplaatsen. 

 

 

Ouderbijdrage 
Wij hebben u al eerder bericht over de ouderbijdrage. 

Onze ouderraad verzorgt van dit geld een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals het 

sinterklaasfeest, kerstdiner, paasontbijt en het zomerfeest. 

Het weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar zonder de ouderbijdrage kunnen wij deze 

activiteiten helaas niet organiseren.  

De ouderbijdrage is vastgesteld op: 

 € 23,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

 € 18,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54. Wij vragen u de ouderbijdrage voor 

het schooljaar 2015-2016 naar bovengenoemd bankrekeningnummer over te maken met 

vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat. 

 

Laatste werkdag juf Hetty 
Dinsdag 9 februari is mijn laatste werkdag op de Architect. Ik heb 4 jaar lang met veel plezier 

op school gewerkt. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga Sterk in de Klas opzetten 

op de Taalschool in Almere. Ondanks dat ik veel zin heb in deze uitdaging, ga ik de Architect, 

de kinderen, de ouders en de collega’s natuurlijk erg missen.  

Als jullie mij nog persoonlijk gedag willen zeggen kan dit op 9 februari. Ik ben dan de hele 

dag aanwezig op het hoofdgebouw. 

Ik wens jullie allemaal alle goeds voor de toekomst toe! 

Groeten, Hetty 

 

Bericht van het partnerschapsteam 
In de laatste nieuwsbrief heeft Froukje u laten kennismaken met het partnerschapsteam. 

Namens de ouders zitten Mieke (Nienke in groep 5, Menno in de kleuterklas), Sara (Stella in 

groep 4, Rafael in groep 7a, Jordi op de peuterspeelzaal) en Anne-Corien (Damian in groep 5) 

in het team. Wij zijn in het partnerschapsteam gestapt om de wensen die wij ouders tijdens 

de wensen- en verwachtingenavond gegeven hebben vorm te geven. Wilt u helpen de 

betrokkenheid tussen ouders en school te vergroten? Spreek één van ons gerust aan of laat 

het aan Froukje weten (maandag, dinsdag of donderdag, via de mail: directie@architect.asg-

almere.nl). De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 9 februari van 16.15 uur tot 17.15 

uur. U krijgt zo de kans actief mee te denken! 

 

Uitnodiging van Froukje 
Beste ouders/verzorgers, 

Op donderdag 4 februari, van 8.30 uur tot 9.00 uur, wil ik u graag op de koffie uitnodigen in 

het ouderlokaal. We kunnen dan over verschillende onderwerpen spreken die onze school 

betreffen, zoals bijvoorbeeld het schoolprogramma of het beleid met betrekking tot 

waterdrinken. Ook sta ik open voor een goed idee dat u mij aan de hand wilt doen. Zo komt 

u meer te weten over school en kan ik doorgaan op de vragen en ideeën die u heeft. U bent 

van harte welkom.  

Froukje Mulder 

Directeur 
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