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Agenda 
13 april Docent in de klas: kennismaken 

met instrumenten 
19 april Cito eindtoets groep 8 
20 april Cito eindtoets groep 8 
21 april Cito eindtoets groep 8 
21 april Inschrijfformulier voor deelname 

leerorkest moet ingeleverd zijn! 

25 april t/m 6 mei Meivakantie (inclusief 

compensatiedagen, Koningsdag, 

Bevrijdingsdag en 

Hemelvaartsdag) 

11 mei Start muzieklessen 

 

Start van de lessen 
De lessen starten „s ochtends om 8.30 uur. Het gebeurt regelmatig dat leerlingen na 8.30 uur 

binnen komen. Dit betekent dat zij een deel van het programma missen en de rust voor de 

andere leerlingen verstoren. Daarom is ons vriendelijke, maar dringende verzoek ervoor te 

zorgen dat uw kind op tijd komt en dat u om 8.30 uur de school verlaat. 

 

Leerorkest groep 7 
Groep 7 gaat ook dit schooljaar deelnemen aan het leerorkest, samen met groep 7 van 

Montessorischool Buiten. Vanaf 11 mei zijn er voor de kinderen van groep 7 muzieklessen. 

Deze lessen zijn deels onder en deels na schooltijd. Kinderen zijn niet verplicht om mee te 

doen maar natuurlijk proberen we zoveel mogelijk kinderen te motiveren. 

De ouders van groep 7 zijn al eerder geïnformeerd via Mijnschoolinfo.  

 

Informatie via Mijnschoolinfo 

Op 5 april is via Mijnschoolinfo informatie verstuurd over de deelname aan het project  

(inhoud, planning en overeenkomst). 

 

Informatieavond voor ouders 

Op 12 april heeft de ouderavond plaatsgevonden voor de ouders van de kinderen van groep 

7 van beide scholen. De opkomst van ouders was groot. Op deze avond kregen de ouders, 

naast de info over het project, ook beeldmateriaal te zien. De avond werd verzorgd door 

Harriët Bosman (Kleur in Cultuur). 

 

Kennis maken met instrumenten/docent in de klas 

Vandaag, op 13 april,  waren de docenten op school om de kinderen kennis te laten maken 

met de instrumenten waar zij uit kunnen kiezen. Ze kregen de mogelijkheid om de 

verschillende instrumenten uit te proberen: gitaar, viool, klarinet, saxofoon, keyboard of 

dwarsfluit. 
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Viool Klarinet Gitaar 

 

 
 

Saxofoon Keyboard Dwarsfluit 

 

Kinderen die mee doen aan het project 

De kinderen die mee willen doen met het leerorkest wordt gevraagd om het inschrijfformulier 

met daarin, eerste, tweede en derde keus, in te vullen. Het formulier moet vóór donderdag 

21 april ingeleverd worden. Alleen kinderen die het inschrijfformulier inleveren kunnen mee 

doen.  

De indeling van de instrumenten wordt, op basis van de keus van de leerlingen, gemaakt 

door “stichting leerorkest Almere”. De kinderen ontvangen hun plaatsing een week voor de 

start van het leerorkest. 

 

De lessen 

De lessen zijn op: 

 woensdag 11 mei  

 woensdag 18 mei  

 woensdag 25 mei  

 woensdag 01 juni  

 woensdag 15 juni 

 woensdag 22 juni 

De kinderen van onze school krijgen les van 11.45 uur tot 12.30 uur. 

In de eerste les krijgen de leerlingen hun instrument en de bruikleenovereenkomst mee naar 

huis. De tweede les wordt de bruikleenovereenkomst ondertekend ingeleverd. Indien 

kinderen hem niet inleveren kunnen zij daarna het instrument niet meer mee naar huis 

nemen. 

 

Eindpresentatie 

Het optreden voor ouders en kinderen wordt ook dit jaar onder leiding van Gerard Poot 

gedaan. Het moment hiervoor staat nog niet vast. Bericht hierover volgt nog. 
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Schoolreis  groepen 1 t/m 7 
De kinderen stellen er al vragen over, dus geven we vast enige informatie:  

 We gaan op dinsdag 21 juni 2016 op schoolreis.  

 De locatie voor groep 1 t/m 7 is hetzelfde. 

 We vertrekken allemaal vanaf het hoofdgebouw op het C. 

van Eesterenplein. 

 Waarheen??? We gaan naar attractiepark Duinrell in 

Wassenaar.  
 

Betaling schoolreis: 

Het bedrag van het schoolreisje is, net als vorig schooljaar, 

vastgesteld op € 25,00 per leerling. 

Wij verzoeken u dit bedrag over te maken naar de bankrekening 

van de Architect Ouderraad onder vermelding van de naam en 

groep van uw kind.  

 

Bankrekeningnummer (IBAN-nummer) voor de betaling van het 

schoolreisje is:  

NL17 ING 0006 1902 54  

t.n.v. ASG inz Architect Ouderraad 

 

Wilt u contant betalen dan kan dit bij de leerkracht van uw kind op: 

 Woensdag 25 mei om 08.15 uur en om 12.00 uur 

 Donderdag 26 mei om 08.15 uur en om 15.00 uur  

 Dinsdag 31 mei om 8.15 uur en om 15.00 uur 

 

De schoolreiscommissie 

 
Wijzigingen gymdagen en –tijden tijdens Cito-toets 
I.v.m. de cito eindtoets zijn er enkele wijzigingen in gymdagen en –tijden: 

 Groep 5 gymt op woensdag 20 april  om 8.30 uur 

i.p.v. maandag 15 april. Ze starten dus bij de 

gymzaal.  
 Groep 6 gymt op dinsdag 19 april om 9.20 uur 

i.p.v. 13.00 uur.  

 Groep 7A gymt op dinsdag 19 april om 13.00 uur 

i.p.v. 8.30 uur. Ze starten in de ochtend dus op 

school en bij de middag bij de gymzaal. 

 Groep 8 gymt op maandag 18 april om 14.20 uur 

i.p.v woensdag 20 april. Ze eindigen dus bij de gymzaal. Op dinsdag 19 april gymt 

groep 8 om 13.50 uur  i.p.v. 9.20 uur. 

 
Rol-attributen  

Regelmatig komen er kinderen naar school op Heelys (schoenen 

met wieltjes) en andere rol-attributen. 

Die zijn heel leuk, maar in school niet handig met zoveel kinderen in 

de klas en op de gangen. 

Daarom mogen de kinderen niet meer op Heelys of andere rol-

attributen in school.  
Wij hopen op uw begrip. 
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Een kijkje in “het leven” van groep 8,  door de ogen van de 
leerlingen 
 Samenwerken (door Ayoub, Danillo en Raiko) 

Bijna altijd werken in de klas de sterkere kinderen met de minder sterke kinderen. We 

leren hierdoor veel van elkaar. We kunnen leerstof aan elkaar kunnen uitleggen en we 

leren hoe je met elkaar om moet gaan tijdens het uitleggen. 

 

 Woordenschat (door Marwa, Damian en Tyroi) 

Bij woordenschat leren we woorden die nieuw zijn. De juf geeft uitleg en dan moeten we 

de woorden koppelen aan woorden die voor ons bekend zijn, zodat we ze beter kunnen 

onthouden. Tyroi heeft ook een keer een woordenschat-les gegeven. Dat was leuk, omdat 

iemand anders ook een keer les gaf. We oefenen elke dag met elkaar, tijdens het eten en 

drinken de nieuwe woorden die we geleerd hebben. 

 

 De pauze (door Ryan, Linde, Sinaï en Delia) 

De pauze is bij ons een rustmoment, zodat we ons weer kunnen concentreren en onze 

energie kwijt kunnen raken. Meestal voetballen we tijdens de pauze of spelen we 

volleybal. Soms mogen we tussen de lessen door een rondje om het schoolplein rennen, 

zodat we daarna weer geconcentreerd aan het werk kunnen. Dat vinden we heel fijn. 

 

 Crea (door Thessa, Margarita, Anwar en Kiér) 

Bij crea kan je je creativiteit uiten door te knutselen en drama-opdrachten te doen. Bij 

crea komen de opdrachten vaak uit de andere vakken. We hebben bijvoorbeeld bij 

rekenen een les gehad over de tijden van de zonsopkomst en de zonsverduistering. We 

moesten bij crea met krijt een tekening maken van de zonsopkomst. We hadden het bij 

meander over de verschuiving van de tektonische platen, daarom mochten bv. een 

vulkaan maken met papier maché. We doen crea in de klas of op de gangen/middenruimte 

op donderdag en vrijdag. We doen het met plezier. 

 

 Werkstukken (door Esha, Nika, Serge en Aline) 

De komende tijd maakt groep 8 werkstukken over bijvoorbeeld een land, geschiedenis, 

iets uit de natuur of ruimte. Waarom maken we werkstukken? Juf wilt groep 8 

voorbereiden op het VO en ons leren hoe we een werkstuk moeten maken. De kinderen 

moeten het zelf schrijven. De informatie komt uit boeken, zo kunnen we bijv. naar de 

bibliotheek. Ook mogen we de informatie van internet halen, films bekijken of interviews 

houden. We mogen het werkstuk thuis en op school maken. We krijgen er een cijfer voor. 

 

 Klassenlunch (door Rosemon, Ayana, Shafieka en Dorinda) 

Groep 8 heeft een klassenlunch gehad, om te leren wat gezond is en wat niet. We hebben 

geleerd hoe we een gezonde lunch  kunnen maken en hoe we voor een gezonde lunch 

kunnen kiezen. We gaan naar de middelbare school en daar kunnen we in de pauzes 

makkelijk kiezen voor ongezond. De kantines op school zijn niet altijd gezond en ook in de 

buurt van middelbare scholen zitten er vaak snackbars en andere ongezonde winkels zoals 

Mac en KFC. Dat is wel lekker, maar niet gezond. 

 

 Gym (door Charlie, Otto, Damian en Daan) 

Gym is altijd leuk. We hebben soms ook workshops, die leerzaam zijn. De workshops 

worden gegeven, omdat je dan met meerdere sporten kennis kan maken en ze willen 

graag dat je blijft sporten. Als het lekker weer is, gaan we in de zomer ook buiten 

gymmen. We doen elk jaar ook de Piepjes-test. Dat is een test waarbij de meester kijkt 

hoeveel conditie je hebt opgebouwd. Soms zijn er ook stagiaires die les geven. We hebben 

de gymlessen op dinsdag en woensdag. 
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Als je 5 minuten onder de douche staat, verbruik je minimaal 95 

liter water 

 

Shishapennen 
Er zijn verschillende leerlingen van de bovenbouw met een Shishapen naar school gekomen, 

gewonnen op de kermis. Daar was hun verteld dat de Shishapennen niet schadelijk voor de 

gezondheid zijn. De leerkracht heeft direct informatie op de website van de GGD opgezocht 

en de kinderen 2 filmpjes laten zien over de zorg bij het gebruik van de pennen bij jongeren. 

Ook is daarna nog gesproken met de kinderen over deze pennen. De kinderen waren niet op 

de hoogte van de consequenties bij het gebruik van een Shishapen. Er zijn heel veel kinderen 

naar de kermis geweest. Misschien zijn er meer kinderen die ook zo‟n Shishapen hebben 

gewonnen en thuis hebben. Wellicht bent u ook niet helemaal op de hoogte van de 

consequenties van het gebruik van een Shishapen.  
Wij verwijzen u voor nadere informatie over de Shishapen naar de website van de GGD. 

 

Honden 
Komt u uw kind samen met uw hond ophalen? Wilt u dan buiten het hek wachten? 

  
Traktatietip 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


